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Presentació

Josep Mariné i Grau
President de la Diputació de Tarragona

EN EL MARC D’UN SEGUIT DE REFLEXIONS DELS REPRESENTANTS

MUNICIPALS SOBRE EL PAPER DELS MUNICIPIS AL TOMBANT DE

SEGLE, S’ARRIBA A LA CONCLUSIÓ –BEN CLARA I UNÀNIME–
QUE EN ELS MUNICIPIS ES CONFORMEN UNES COMUNITATS

LOCALS AMB UNA EXPECTATIVA DE QUALITAT EN ELS SER-VEIS I
LES OBRES LOCALS. HOM COINCIDEIX QUE ES CONSTITUEIXEN

COL·LECTIUS LOCALS AMB EL DESIG D’UNA MÀXIMA QUALITAT

EN ALLÒ QUE REBEN DES DE LES ADMINISTRACIONS I DES DE

LA LOCAL EN PRIMER TERME. NO CAL DIR QUE DES DE LES

ADMINISTRACIONS LOCALS ES TREBALLA DE FORMA CONSTANT

I CONTINUADA PER TAL DE DONAR RESPOSTA A AQUESTES

DEMANDES.

En aquesta revista, al costat d’articles de gestió, expres-
sem uns exemples clars de la connexió entre la ciutadania
i els ens locals tarragonins. La preocupació dels ens locals
pel desenvolupament econòmic dels municipis, per la cre-
ació dels espais i de les condicions per tal que la iniciati-
va de la ciutadania trobi les millors condicions per al seu
desenvolupament, poden donar compte d’accions que van
més enllà dels dia a dia i de la preocupació més propera.
L’impuls de la reacció de la societat civil ha rebut una con-
tinuació mitjancant l’acció dels ajuntaments i d’aquesta
Diputació, i s’ha transformat en accions pràctiques en be-
nefici dels damnificats.

No hi ha cap dubte que el debat sobre el paper de les ad-
ministracions hi pot estar darrere. No és dolent, sinó tot el
contrari, que des de la gestió pública analitzem, reflexio-
nem sobre funcions i abast de l’acció pública.

EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS

No hi ha cap dubte que la millora de la qualitat és un as-
pecte coincident entre la demanda dels veïns i veïnes i
l’oferta de les administracions locals.

Quan llegim la lletra de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya podem tenir la sensació que es fa referència
exclusiva als serveis públics o a les obres municipals, però
aquells que vivim el dia a dia del municipalisme des de la
vessant executiva, ens adonem que respondre a les neces-
sitats i a les inquietuds de la nostra comunitat local no es
limita únicament i exclusivament a això, sinó que abasta
molts altres àmbits.
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ACTIVITATS COMUNES
TOTS ELS MESOS DE L’ANY

1 - Revisió contínua del
padró municipal i del cens
electoral pel procediment
d’actualització mensual.

La Llei orgànica 3/1995, de 23
de març, de modificació de
Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral Ge-
neral va substituir el sistema de
revisió anual pel de revisió
contínua del cens electoral.
Això es desenvolupa pel Reial
Decret 157/1996, de 2 de fe-

brer, i per l’Ordre de 27 d’abril
de 1996. Per aquest motiu,
cada mes cal trametre les da-
des a què fan referència aques-
tes normes, que són:

• Altes per canvi de residèn-
cia

• Altes per altres causes
• Baixes per inscripció

indeguda
• Modificació de dades

D’altra banda, la Llei 4/1996,
de 10 de gener, de modifica-
ció de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les ba-
ses de règim local, va norma-

litzar la gestió contínua i infor-
matitzada del padró, va fer
desaparèixer les renovacions
quinquennals que es feien fins
aleshores i va disposar una
coordinació entre els padrons
de tots els municipis.

Així mateix, el nou text del
Reglament de població i de-
marcació territorial de les en-
titats locals, aprovat per Reial
decret 2612/1996, de 20 de
desembre, estableix que la for-
mació, actualització, revisió i
custòdia del padró municipal
correspon als ajuntaments,

saMcalendari
CALENDARI D’ACTIVITATS, PRIMER TRIMESTRE 2000

Josep González Escoda
Coordinador del Primer Nivell d’Assistència

d’acord amb les normes apro-
vades conjuntament pel Minis-
teri d’Economia i Hisenda i el
Ministeri d’Administracions
Públiques a proposta del Con-
sell d’Empadronament.

Per desenvolupar aquesta nor-
mativa, es va dictar la Resolu-
ció d’1 d’abril de 1997, de la
presidenta de l’Institut Naci-
onal d’Estadística (INE) i del
director general de Coopera-
ció Territorial, per la qual es
dicten instruccions tècniques
als ajuntaments sobre la ges-
tió i revisió del padró munici-

GENER

1 - IRPF

Fins al dia 20 de gener l’ajuntament haurà de presentar a
la Delegació d’Hisenda la declaració de les quantitats
retingudes en el quart trimestre de l’any anterior i el re-
sum anual.
Retencions i ingressos a compte de rendiments del tre-
ball
• Quart trimestre de l’any anterior Model 110
• Resum anual Model 190
Fins al dia 20 de gener, es presentarà declaració de la
retenció practicada el trimestre anterior per rendiments
procedents de l’arrendament d’immobles urbans.

2 - IVA

Fins al dia 1 de febrer es presentaran els impresos 300
(règim general) i 311 (règim simplificat) corresponents al
quart trimestre de l’any anterior. Igualment es presentarà
l’imprès 390 de resum de l’any anterior.

3 - DEUTE PERPETU A FAVOR DELS AJUNTAMENTS

Els ajuntaments que tinguin inscripcions nominatives de
Deute perpetu han de presentar aquestes inscripcions,
degudament facturades, a la Intervenció d’Hisenda de la
seva província, perquè els sigui liquidada i reconeguts
els interessos corresponents al venciment del trimestre
anterior.

4 - JUTJATS DE PAU

Abans de final de gener, els ajuntaments han de justificar
a la Direcció General de Relacions amb l’Administració
de Justícia de la Generalitat les despeses de l’any anteri-
or. Aquestes subvencions es convoquen anualment i es-
tan regulades per l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, del
Departament d’Economia i Finances, sobre tramitació,
justificació i control d’ajuts i de subvencions. El darrer
atorgament per a l’any 1999 és a la Resolució del Depar-
tament de Justícia de 17 de febrer de 1999, per la qual
s’atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis
de Catalunya on hi ha jutjat de pau.

5 - RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Abans del 31 de gener s’ha de presentar, corresponent
als funcionaris integrats (procedents de la MUNPAL), els
impresos per l’assistència sanitària concertada amb la
Seguretat Social TC3/4 i TC2/3. Es presenten els corres-
ponents al darrer trimestre de l’any anterior.

À mbits
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FEBRER

1 - CONVOCATÒRIA DE LLOCS VACANTS RESERVATS A FUNCIONARIS

D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER

NACIONAL.

Els presidents de les corporacions locals amb llocs va-
cants aprovaran la convocatòria i la trametran durant els
deu primers dies de febrer de cada any a la Comunitat
Autònoma respectiva per a la seva publicació conjunta
dins la segona desena del mes, segons estableix el Reial
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs
de treball reservats a funcionaris d’Administració local
amb habilitació de carácter nacional.

2 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR.

El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a re-
captació de drets i pagament d’obligacions al 31 de de-
sembre de cada any, segons la Llei 39/1998 reguladora
de les hisendes locals. La liquidació del pressupost es
farà per l’ens local abans del primer de març i s’aprovarà
pel president de la corporació, previ informe de la Inter-
venció. De la liquidació del pressupost, se’n donarà
compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.

3 - RESULTATS DE LA COORDINACIÓ DE LES VARIACIONS

PADRONALS.

Tal com indica la Resolució 6 d’octubre de 1999, per la
qual es publica la Resolució de l’INE i la DGAL per la
qual es modifica la data de la tramesa per part dels ajun-
taments, a l’INE, dels resums numèrics resultants de les
revisions anuals del Padró municipal, els ajuntaments han
de trametre les dades corresponents a la revisió l’1 de
gener de 1999 abans de l’1 de març de l’any 2000.

pal. Aquesta disposició esta-
bleix que la tramesa mensual
de les variacions produïdes en
les dades dels padrons muni-
cipals que els ajuntaments
han de trametre a l’ INE,
d’acord amb l’art. 56 del Re-
glament de població, s’ha
d’iniciar a partir del moment
en què l’INE pugui iniciar la
coordinació entre tots els pa-
drons municipals i contrastar
les variacions que es trametin
mensualment, moment que
aquest organisme assenyalarà
a cada ajuntament.

En conseqüència, a partir del
moment que l’INE disposa de
les dades padronals actualit-
zades de cada Ajuntament,
comença a aplicar el sistema
de padró continu i no caldrà
trametre la variació mensual
del cens, ja que aquestes da-
des l’INE les extraurà de les

variacions padronals que
l’Ajuntament li trameti cada
mes.

2 - Cotització al règim
general de la Seguretat
Social.

Abans de cada final de mes
s’han de presentar els impre-
sos TC1 i TC2 del personal la-
boral, funcionaris integrats
(procedents de MUNPAL) i
funcionaris de nou ingrés (no
procedents de MUNPAL), se-
parats per grups, corresponents
al mes anterior.

3 - Estadística d’edificació i
vivenda.

Durant els deu primers dies de
cada mes, s’ha de presentar a
la Direcció General d’Arqui-
tectura i Habitatge l’Estadísti-
ca d’Edificació i Vivenda
establerta a l’Ordre de 29 de
maig de 1989.

saMrevista 5
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MARÇ

1 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR.

Tal com estableix l’article 174.5 de la Llei 39/1988 regu-
ladora de les hisendes locals, abans de finalitzar el mes
de març es trametrà còpia de la liquidació del pressupost
a la Delegació del Govern de la Generalitat i al Ministeri
d’Economia i Hisenda.

2 - RELACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES.

Durant el mes de març, els ens locals han de presentar a
l’Administració d’Hisenda, tal com estableix el Reial
Decret 2027/1995, de 22 de desembre, una declaració
anual d’operacions realitzades l’exercici anterior, relaci-
onant les adquisicions en general de béns o serveis que
efectuïn al marge de les seves activitats empresarials o
professionals o, fins i tot, quan no realitzin activitats
d’aquesta naturalesa. Les administracions territorials hau-
ran de relacionar les subvencions o ajudes donades a
càrrec dels pressupostos generals. Aquesta declaració
s’haurà de fer quan en el seu conjunt, per a cada persona
o entitat, s’hagi superat la xifra de 500.000 PTA durant
l’any natural corresponent. Es realitza amb l’imprès 347.

3 - PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL.

Trimestralment, les capitals de província i poblacions de
més de 50.000 habitants (ROF) i poblacions on sigui obli-
gatori segons la Llei 7/85, han de publicar un Butlletí
d’informació municipal on s’inserti un extracte d’acords
i resolucions adoptats.

4 - Dipòsit de detinguts.

L’Ordre de 9 de desembre de
1998 del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de
Catalunya ha modificat la
quantitat que han de percebre
a partir de l’1 de gener de 1999
els ajuntaments de Catalunya
que tenen dipòsit municipal de
detinguts en funcionament, per
la seva condició de cap de
partit judicial. Aquests ajunta-
ments encarregats de la custò-
dia de detinguts han de
presentar, cada mes, a la Con-
selleria de Justícia (Presó de
Tarragona) mitjançant certifi-
cació acreditativa del nombre
de detinguts o presos per dia,
amb indicació de circumstàn-
cies personals, expedida pel
secretari de la corporació o per
l’encarregat del dipòsit, amb el
vistiplau de l’alcalde, on
s’acompanyarà còpia certifica-
da de les ordres de detenció,
presó, trasllat o llibertat dicta-
da per les Autoritats Judicials.

5 - Tutela financera.

L’Ordre de 28 de juny de 1999
del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat ha

modificat la informació que han
de trametre els ens locals i els ens
depenents en les sol·licituds
d’autorització i en les comuni-
cacions relatives a la concerta-
ció d’operacions de crèdit.

Els deu primers dies de cada
mes, els ens locals, els seus
organismes autònoms i les so-
cietats mercantils de capital
íntegrament local han de co-
municar a la Direcció Gene-
ral de Política Financera les
operacions de crèdit de termi-
ni igual o inferior a un any, for-
malitzades o avalades durant
el mes anterior. Aquesta comu-
nicació s’ha d’efectuar mitjan-
çant la tramesa del model CT
“Operació de tresoreria” que
recull aquesta ordre.

D’altra banda, també han de
comunicar a la Direcció Ge-
neral de Política Financera les
operacions de crèdit no sub-
jectes a autorització, de termi-
ni superior a un any, que
haguessin realitzat. Aquesta
comunicació es farà durant els
deu dies primers del mes se-
güent al de la formalització, en
l’ordre en què hagin estat for-
malitzades.
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QÜESTIÓ PRÈVIA TERMINOLÒGICA

LA NORMATIVA TRADICIONAL SOBRE FUNCIONARIS UTILITZA ELS TERMES

“MALALTIA” I “LLICÈNCIA”, PER DEFINIR EL PERÍODE EN QUÈ

EL FUNCIONARI NO POT TREBALLAR TEMPORALMENT PER

CAUSA DE MANCA DE SALUT, SIGUI PER ACCIDENT O

MALALTIA.
EN CANVI, LA SEGURETAT SOCIAL, FINS A L’ANY 1994
HA UTILITZAT ELS TERMES DE “INCAPACITAT LABORAL

TRANSITÒRIA” (ILT). A PARTIR DE LA LLEI GENERAL DE LA

SEGURETAT SOCIAL DE 1994, EL TERME CORRECTE ÉS

“INCAPACITAT TEMPORAL” (IT).
EN EL FONS, ELS TRES TERMES VOLEN SIGNIFICAR EL MATEIX:
LLICÈNCIA PER MALALTIA, INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA,
INCAPACITAT TEMPORAL.

1.1. Regulació fins al 31de
març de 1993

Una vegada derogat el Regla-
ment de funcionaris de les cor-
poracions locals de l’any 1952,
durant un llarg període, la qües-
tió ha vingut regulada per l’arti-
cle 69 de la Llei de funcionaris
civils de l’Estat, aprovada pel
Decret Legislatiu 315/1964 de
7 de febrer, el qual diu:

“Las enfermedades que impi-
dan el normal desempeño de
las funciones públicas darán
lugar a licencias de hasta 3
meses cada año natural, con
plenitud de derechos económi-
cos. Dichas licencias podrán
prorrogarse por períodos men-
suales devengando sólo el suel-
do y el complemento familiar.

Tanto inicialmente, como para
solicitar la prórroga deberá
acreditarse la enfermedad y la
no procedencia de jubilación
por inutilidad física”.

1.2. Regulació a partir de l’1
d’abril de 1993

El Reial Decret 480/1993, de 2
d’abril, pel qual s’integra en el

Règim General de la Seguretat
Social, el Règim Especial de la
Seguretat Social dels Funciona-
ris de l’Administració Local
(BOE 03-04-1993), estableix:

“Artículo 6. Asistencia sanita-
ria e incapacidad laboral tran-
sitoria.

Las prestaciones de asistencia
sanitaria y de incapacidad la-
boral transitoria se concederan
al personal activo y, en su caso,
a sus familiares, en los mismos
términos y condiciones que los
previstos en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social...”

1.3. Problemes que es
plantegen

a/ El Reial Decret 480/1993 ha
derogat l’article 69 de la Llei
de funcionaris de 1964, pel
que fa als funcionaris de l’Ad-
ministració local?

És evident que un Decret no
pot derogar una Llei, però cal
tenir present que aquest Decret
s’ha publicat en desenvolupa-
ment i per autorització de dues
lleis formals: la Llei 31/1991

àmbi t  JURÍDIC

Pere-Joan Torrent Ribert
Cap de l’Assessoria Jurídica de la Diputació de Tarragona

RETRIBUCIONS DELS FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ L OCAL DURANT

LES LLICÈNCIES PER MALALTIA O BAIXES PER  INCAPACITAT TEMPORAL

À mbits
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de 30 de desembre, i la Llei
39/1992 de 29 de desembre,
ambdues de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per als anys
1992 i 1993 respectivament.

b/ La incidència pràctica
d’aplicar l’article 69 de la
LFCE, o el sistema del règim
general de la Seguretat Social
en les llicències per malaltia o
baixes per incapacitat tempo-
ral, és considerable.

Com és patent, la LFCE és més
beneficiosa per al funcionari
local en els supòsits de malal-
ties curtes, de durada inferior
a tres mesos a l’any, que se-
ran la majoria, ja que d’acord
amb aquest text legal, el fun-
cionari gaudeix de llicència
amb plenitud de drets econò-
mics. En canvi, el Règim Ge-
neral de la Seguretat Social,
durant el període d’incapaci-
tat temporal, garanteix les
prestacions econòmiques del
quadre adjunt a la pàgina se-
güent.

En canvi, en els supòsits de llar-
ga malaltia, o incapacitat tem-
poral, el sistema de la seguretat
social serà normalment més
beneficiós per al funcionari lo-
cal, ja que el 75% de la base
reguladora serà en la majoria

dels casos més elevat que el
“sueldo” que determina l’arti-
cle 69 de la LFCE.

1.4. Solució en base a la
legislació existent

Plantejat el problema i el
dubte, i la seva incidència
pràctica, passem a intentar
buscar una solució basant-
nos en la legislació existent, i
la jurisprudència i doctrina
conegudes.

Avancem que la solució no es
veu fàcil, i la que es proposarà
no serà apodíctica, ja que la
legislació parcial i no integral
de les situacions permet diver-
ses interpretacions, totes fona-
mentades.

2. LEGISLACIÓ APLICABLE
2.1. Llei de Funcionaris
Civils de l’Estat

(aprovada pel Decret Legisla-
tiu 315/1964 de 7 de febrer)

“Artículo 69.- Las enfermeda-
des que impidan el normal
desempeño de las funciones
públicas darán lugar a licencias
de hasta 3 meses cada año
natural, con plenitud de dere-
chos económicos. Dichas li-
cencias podrán prorrogarse
por períodos mensuales

devengando sólo el sueldo y el
complemento familiar.

Tanto inicialmente, como para
solicitar la prórroga deberá
acreditarse la enfermedad y la
no procedencia de jubilación
por inutilidad física”.

2.2. Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les
bases de règim local

Disposició final 2a:

“Los funcionarios públicos de
la Administración Local ten-
drán la misma protección so-
cial, en extensión e intensidad,
que la que se dispense a los
funcionarios públicos de la
Administración del Estado y
estará integrada en el Sistema
de Seguridad Social”.

2.3. Reglament del Personal
al servei de les entitats locals

 (aprovat per Decret 214/1990
de 30 de juliol).

Article 149:

“Es poden concedir llicències
que corresponguin per malal-

tia que impedeixin l’exercici
normal de la funció pública
d’acord amb el règim de pre-
visió social aplicable a cada
cas. La situació d’incapacitat
s’ha de justificar mitjançant un
comunicat mèdic emès
d’acord amb el sistema de co-
bertura sanitària vigent en l’ens
local. Cal presentar un comu-
nicat de confirmació cada 15
dies llevat del supòsit d’emba-
ràs o maternitat”.

2.4.- Reial Decret 480/1993,
de 2 d’abril

Reial Decret pel qual s’integra
en el Règim General de la Se-
guretat Social, el Règim espe-
cial de la Seguretat Social dels
funcionaris de l’Administració
local (BOE 03-04-1993).

Article 1:

“El personal activo y pasivo
que, en 31 de marzo de 1993,
estuviese incluido en el cam-
po de aplicación del Régimen
Especial de la Seguridad Social
de los Funcionarios de la Ad-
ministración local quedará in-
tegrado con efectos del 1 de



saMrevista 9

abril de 1993 en el Régimen
General de la Seguridad Social.

A partir de la fecha de integra-
ción al personal indicado en el
apartado anterior le será de
aplicación la normativa del
Régimen General de Seguridad
Social, con las regularidades
previstas en el presente Real
Decreto”.

L’article 6 de l’esmentat Reial
Decret diu textualment:

“Las pretaciones de asistencia
sanitaria y de incapacidad la-
boral transitoria se concederán
al personal activo y, en su caso,
a sus familiares, en los mismos
términos y condiciones que los
previstos en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social,
si bien serán prestadas de
acuerdo con lo establecido
en la disposición transitoria
quinta”.

La disposició transitòria 5a en
el seu apartat 5è estableix:

“La prestación por incapaci-
dad laboral transitoria deriva-
da de contingencias comunes
se reconocerá y abonará por
las corporaciones locales, en-
tidades o instituciones que ten-
gan a su cargo el personal
activo que se integre.”

3. CONSIDERACIONS
3.1. Caràcter mínim i
preceptiu de la prestació per
incapacitat temporal de la
Seguretat Social.

De la legislació abans resse-
nyada, es dedueix sense cap
mena de dubte aquest princi-
pi: els funcionaris de l’Admi-
nistració local, durant els
períodes d’incapacitat laboral,
ja sigui per malaltia i accident
no laboral, com per accident
laboral i malaltia professional
(llicència per malaltia en la
terminologia funcionarial) te-
nen dret a percebre un subsidi
o prestació econòmica que
mai pot ser inferior a l’establer-
ta pel Règim General de la Se-
guretat Social.

Això és igual per als funciona-
ris integrats anteriors a l’1/4/
93, com per als ingressats amb
posterioritat. L’única diferència
és que en el primer cas, l’ens
local és l’autoassegurador de
la contingència i, en el segon
cas, la prestació econòmica és
a càrrec de la Seguretat Soci-
al.

Aquesta prestació econòmica
per incapacitat temporal esta-
blerta per la Seguretat Social,
de forma esquemàtica és la del
quadre de la part inferior (Qua-
dre 1).

3.2. Confirmació del
caràcter mínim

El caràcter mínim i per tant
d’obligat compliment dels drets
econòmics establerts en el rè-
gim general de la seguretat so-
cial, els confirma amb tota
claredat la jurisprudència cone-
guda. En aquest sentit, es pro-
nuncia la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya de 22-02-1995, Sala
Contenciosa administrativa,
Secció 5a (ponent Il·lm. Sr.
Juan-Fernando Horcajada
Moya).

L’alcalde de Corbera de
Llobregat decreta, el 24-08-
1993, que un funcionari de la
policia local que porta sis me-
sos de baixa per malaltia, co-
bri només el sou base,
triennis, pagues extraordinàri-
es i complement familiar. És
curiós que la resolució aplica
el termini de 6 mesos, previst
en el derogat Reglament de
funcionaris de l’Administració
local de 1952; en canvi, li
atorga a partir de sis mesos els
drets econòmics de l’article
69 de la Llei de Funcionaris
de l’Estat de 1964. I fa cas
omís del Reial Decret 480/

1993, de 2 d’abril, d’integra-
ció dels funcionaris locals en
el règim general de la segure-
tat social.

La sentència reconeix que
l’Ajuntament s’ha excedit pel fet
de pagar la retribució íntegra al
funcionari local durant 6 mesos,
però la prohibició de la
“reformatio in peius” li impedeix
reformar el Decret de l’Alcaldia
en perjudici del funcionari.

Però deixa clar que a partir
dels 3 mesos de baixa per
malaltia, el funcionari local té
dret a percebre el 75% de la
base reguladora de cotització
al règim general de la segure-
tat social.

Recomanem llegir molt detin-
gudament els fonaments de
dret 4 i 5 d’aquesta molt inte-
ressant sentència.

3.3. Subsistència parcial de
l’article 69 de la Llei de
Funcionaris de l’Estat de
1964.

Malgrat que no sigui amb la
mateixa convicció que tenim
per formular el principi esta-
blert en el punt 3.1, opinem
que l’article 69 de la Llei de

PER MALALTIA COMUNA O ACCIDENT NO LABORAL

Fins el dia 3 Cap subsidi

Del dia 4 al dia 20 El 60% de la base reguladora

A partir del dia 21 El 75% de la base reguladora

(El subsidi pot durar fins a 18 mesos)

PER ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL

El 75% de la base reguladora, amb la mateixa
durada.

QUADRE 1. PRESTACIONS ECONÒMIQUES
PER INCAPACITAT TEMPORAL
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Catalunya de 22-02-1995,
abans comentada, dóna per
suposat que l’article 69 del
LFCE està vigent i, per tant, els
funcionaris locals, durant els 3
mesos de baixa per malaltia,
tenen dret a percebre les se-
ves retribucions econòmiques
de forma íntegra.

c) Una circular de l’Institut
Nacional de la Seguretat Soci-
al, de l’any 1993, manté el
mateix criteri. Considerem
convenient reproduir dos pa-
ràgrafs d’aquesta circular:

“Como consecuencia de la in-
tegración de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la
Administración Local
(MUNPAL), en el Régimen
General de la Seguridad Social,
se han planteado numerosas
consultas, tanto por algunas
Direcciones provinciales,
como por Ayuntamientos o
Entidades , sobre diversas
cuestiones relativas al trata-

miento de las prestaciones de
asistencia sanitaria e ILT del
personal integrado, pensionis-
tas, o de nuevo ingreso. Al
objecto de que se dé un trata-
miento común ante situaciones
análogas, a continuación se
transcriben las instrucciones
dadas a las consultas
fomuladas”.

“En cuanto a las contingencias
comunes, la ILT se reconoce y
abona por las Corporaciones
Locales, Entidades o Institucio-
nes que tengan a su cargo al
personal activo que se integra
(Disposición Transitoria 5ª del
Real Decreto 480/93) y tanto
la prestación de asistencia sa-
nitaria como la ILT se otorgará
en los mismos términos y con-
diciones que los previstos en
el Régimen General (art. 6 Real
decreto 480/93, de 2 de abril),
considerándose en todo caso
estos términos y condiciones
como el nivel mínimo de pro-
tección que garantiza la inte-
gración en el Régimen General,
no siendo competencia de esta
Entidad Gestora el pronuncia-
miento sobre materias de régi-
men interno que afecte al
estatuto funcionarial, como
pueden ser los complementos
económicos que las Corpora-

ciones Locales como
autoaseguradoras de ILT quie-
ran abonar a sus empleados.”

d) En el mateix sentit de sub-
sistència de l’article 69 de la
LFCE, i de la seva aplicació als
funcionaris de l’Administració
local, durant els primers 3 me-
sos de la llicència per malal-
tia, i la posterior aplicació del
règim general de la Seguretat
Social, es pronuncien diverses
contestacions a consultes pu-
blicades en la Revista EL
CONSULTOR. Així, per exem-
ple:

- Núm.15/1996 (marginal 148)
- Núm. 8/1996 (marginal 79)
- Núm. 6/1995 (marginal 55)
- Núm. 4/1994 (marginal 37)
- Núm. 17/1994 (marginal 155)
- Núm. 22/1994 (marginal 208)

3.4. Conveniència i dificultat
de regular aquesta matèria
per Conveni Col·lectiu

Per una part, diguem que da-
vant d’aquestes incerteses i
dubtes d’interpretació de les
lleis, és força convenient re-
gular aquesta matèria per la
via del pacte entre l’ens local
i els funcionaris; és a dir, mit-
jançant el Conveni Col·lectiu.
Així ho han fet i ho fan la

Funcionaris de l’Estat de 1964,
cal considerar-lo vigent en la
part en què estableix durant
un període de 3 mesos de lli-
cència per malaltia, uns drets
econòmics superiors als pre-
vistos en el règim general de
la Seguretat Social.

Aquesta afirmació, no tan evi-
dent com l’anterior, la fona-
mentem en les següents
consideracions:

a) El sentit literal tant de la Llei
de bases de règim local (dis-
posició final 2a) com del Text
Refós de 1986 (article 1421)
quan afirmen que els funcio-
naris de l’Administració local
tenen dret a la protecció soci-
al i llicències en l’extensió i
intensitat prevista per als fun-
cionaris de l’Estat. Aquesta
equiparació és una constant
des de l’any 1973.

b) La mateixa sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de
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majoria dels treballadors pú-
blics i privats, amb contracte
laboral, sotmesos a l’Estatut
dels Treballadors.

I així també ho han pactat al-
gunes corporacions locals amb
els seus funcionaris.

3.5. Il·legalitat dels pactes de
contingut econòmic

 Tanmateix, cal dir que la ju-
risprudència contenciosa ad-
ministrativa es decanta per
declarar il·legals tots els pac-
tes de contingut econòmic es-
tablerts en els convenis
col·lectius entre funcionaris i
Administració pública.

Així, són freqüents les sentènci-
es que declaren il·legals els pac-
tes entre l’ens local i els
funcionaris que redueixen la jor-
nada laboral, augmenten l’im-
port dels triennis, i casos similars.

Concretament, pel que fa als
drets econòmics dels funciona-
ris locals durant la llicència per
malaltia, tenim la sentència del
Tribunal Suprem de 4-12-
1995, Sala 3a, Secció 7a, po-
nent Excm. Sr. Gustavo Lescure
Martín (Aranzadi 1564/1996).

L’Ajuntament de Villarrubia de
Santiago (Toledo) aprova

CONCLUS IONS

a)a)a)a)a) Els funcionaris locals, en situació de llicència per
malaltia o incapacitat temporal, tenen dret a percebre,
com a mínim, les prestacions econòmiques que esta-
bleix el Règim general de la Seguretat Social.

b)b)b)b)b) És indiferent que es tracti de funcionaris integrats
(anteriors al 31-03-1993) o no integrats (posteriors al
31-03-1993). Els drets del funcionari local són els
mateixos, si bé en el primer cas l’ens local és autoasse-
gurador i en el segon ho és l’Institut Nacional de la
Seguretat Social.

c)c)c)c)c) Es considera vigent i aplicable als funcionaris locals,
l’article 69 de la Llei de Funcionaris de l’Estat de 1964,
que determina que el funcionari amb llicència per ma-
laltia té dret a mantenir la plenitud dels drets econòmics
durant 3 mesos a l’any.

d)d)d)d)d) Passats aquests tres mesos per any, els funcionaris
locals tenen dret a percebre una prestació per incapa-
citat temporal (IT) equivalent avui al 75% de la base
reguladora de cotització al Règim General de la Segu-
retat Social.

e)e)e)e)e) Mentre subsisteixi l’actual règim jurídic que regula la
relació estatutària dels funcionaris públics, la jurispru-
dència considera il·legal un pacte entre l’ens local i els
funcionaris que millori les seves condicions econòmi-
ques durant les llicències per malaltia o la situació d’in-
capacitat temporal.

l’acord marc-conveni col·-
lectiu del personal funcionari
i laboral. En ell s’estableix que
els funcionaris i treballadors,
en cas de malaltia, percebran
el 100% del salari real durant
18 mesos.

L’advocat de l’Estat impugna
l’aprovació del Conveni Col·-
lectiu pel que fa als funciona-
ris, però el Tribunal Superior
de Justícia de Castilla-La
Mancha, desestima el recurs
contenciós.

Interposat recurs de casació, el
Tribunal Suprem l’estima al
menys pel que fa a l’aspecte
que ens ocupa, i anul·la la
clàusula 25 del Conveni Col·-
lectiu.

És interessant l’estudi del fona-
ment de dret tercer d’aquesta
sentència.

És a dir, mentre el futur Estatut
de la Funció Pública no esta-
bleixi una altra cosa, avui els
tribunals contenciosos decla-
ren il·legals els pactes entre les
corporacions locals i els seu
funcionaris que comportin
modificacions de l’aspecte
econòmic de la relació estatu-
tària.

saMrevista 11



saMrevista 12

coincidirien l’un darrere l’altre
en la presidència del Consell.

Les Comunitats van crear la
Troica (Delegació composta
pels ministres d’Assumptes Ex-
teriors dels països de la presi-
dència actual, següent i
anterior), la Troica intervé en
representació  de la Comuni-
tat en els grans negocis inter-
nacionals. Si aquesta Troica
estigués composta únicament
per representants de països
petits, el seu paper i el seu pes
estarien disminuïts.

Per evitar aquest inconvenient,
s’establí un nou ordre de pre-
sidència que va satisfer a tots
dos:

ORDRE DE PRESIDÈNCIA

ITÀLIA

IRELAND

NETHERLAND (Països Baixos)
LUXEMBOURG

UNITED KINGDOM (Regne Unit)
OSTERREICH (Àustria)
DEUTSCHLAND (Alemanya)
FINLAND

PORTUGAL

FRANCE

SVERIGE (Suècia)
BELGIQUE

ESPAÑA

DANEMARK (Dinamarca)
ELLAS (Grècia)

Les meses de reunió dels òr-
gans del Consell respecten
també aquest principi.

La bandera europea

La bandera de la Unió Euro-
pea és la bandera del Consell
d’Europa, adoptada pel seu
comitè de Ministres el 8 de de-
sembre de 1955, amb la seva

À mbits

àmbit de PROTOCOL

Josep Canadell Armengol
Cap de Protocol i Relacions Públiques de la Diputació de Tarragona

L’O R D E N A C I Ó  I  L A  C O L · L O C A C I Ó  D E  L E S  B A N D E R E S

LA LLEI 39/1981 DE 28 D’OCTUBRE REGULA L’ÚS DE LA BANDERA

ESPANYOLA I EL DE LES ALTRES BANDERES I ENSENYES.
DETERMINA: POSICIÓ PROTOCOL·LÀRIA, HONOR, COLOR,
MIDES, ETC.
L’ART. 4-5-6 REGULA L’ÚS DE LES BANDERES A LES COMUNITATS

AUTÒNOMES “LA BANDERA PRÒPIA DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA S’UTILITZARÀ CONJUNTAMENT AMB LA BANDERA

ESPANYOLA EN TOTS ELS EDIFICIS PÚBLICS CIVILS DEL SEU

ÀMBIT TERRITORIAL”. IGUALMENT EN EL CAS D’AJUNTAMENTS,
DIPUTACIONS O QUALSEVOL ALTRA INSTITUCIÓ PÚBLICA QUE

UTILITZI LA SEVA PRÒPIA BANDERA.

COL·LOCACIÓ DE LES
BANDERES

Si el nombre de banderes és
senar la bandera espanyola
ocuparà el lloc central i si és
parell, de les dues centrals,
ocuparà la de la dreta de la
presidència (o l’esquerra de
l’espectador):

SENAR

12 3

PARELL

1 2

Comunitats Autònomes

(Veure el quadre en el marge del
full següent amb el mateix títol)

UNIÓ EUROPEA

L’ordre establert, tant per a les
presidències semestrals com
per a les banderes, era l’alfa-
bètic dels seus noms en l’idio-
ma propi.

Una modificació important s’in-
corporà a partir de gener de 1995
amb l’entrada a la Unió Europea
de tres nous Estats membres:
Àustria, Finlàndia i Suècia.

S’observà que si s’aplicava l’or-
dre alfabètic, tres països petits

123456

Entrada
principal

123456

Entrada
principal

1 2 3 4 5 6

LÍNIA DE BANDERES
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EXEMPLES DE COL·LOCACIÓ DE
BANDERES

LES  COMUNITATS
AUTÒNOMES

S’ordenaran per l’ordre d’aprovació dels respectius
estatuts i la seva publicació al BOE. Si en  figuren dues
o més aprovades el mateix dia, preval el de la llei
orgànica que la va aprovar:

1- País Basc 03/79 22-12-79
2- Catalunya 04/79 22-12-79
3- Galícia 01/81 28-04-81
4- Andalusia 06/81 11-01-82
5- Astúries 08/81 11-01-82
6- Cantàbria 09/81 11-01-82
7- La Rioja 03/82 19-06-82
8- Múrcia 04/82 19-06-82
9- València 05/82 10-07-82
10- Aragón 08/82 16-08-82
11- Castella-La Mancha 09/82 16-08-82
12- Canaries 10/82 16-08-82
13- Navarra 13/82 16-08-82
14- Extremadura 01/83 26-02-83
15- Illes Balears 02/83 01-03-83
16- Madrid 03/83 01-03-83
17- Castella-Lleó 04/83 02-03-83
18- Ceuta 01/95 14-03-95
19- Melilla 02/95 14-03-95

configuració actual, és a dir, la
de 12 estrelles daurades sobre
fons blau. Sobre aquest tema
cal dir que les estrelles no es
corresponien, ni es correspo-
nen, amb el nombre de països
membre, ni del Consell
d’Europa ni de la pròpia Unió
Europea. Les estrelles repre-
senten els pobles (que no els
Estats) d’Europa, i el seu nom-
bre de 12 es considera símbol
de la perfecció i de la pleni-
tud. Com a bandera del Con-
sell d’Europa fou registrada en
el seu moment davant de l’Or-
ganització Mundial de la Pro-
pietat Intel·lectual de París.

Pel que fa a la col·locació de
les banderes de la U.E., es
manté l’ordre alfabètic dels
seus noms amb el seu propi
idioma començant per la ban-
dera de l’estat que presideix en
cada semestre.

COL·LOCACIÓ BANDERES

BELGIQUE

DANEMARK (Dinamarca)
DEUTSCHLND (Alemanya)
ELLAS (Grècia)
ESPAÑA

FINLAND

FRANCE

IRELAND

ITALIA

LUXEMBOURG

NETHERLAND (Països Baixos)
OSTERREICH (Àustria)
PORTUGAL

SVERIGE (Suècia)
UNITED KINGDOM (Regne Unit)

S’acostumen a col·locar flan-
quejades, a dreta i esquerra,
per la bandera de la Unió Eu-
ropea.

Tenint en compte la utilitza-
ció excessiva que es feia a
l’Estat Espanyol de la bandera
europea, la “Jefatura de
Protocolo del Estado” va re-
comanar que se seguissin les
pautes marcades per la pròpia
Unió Europea la qual assenya-
la que la bandera es pot col·-
locar en les fronteres exteriors
i interiors dels països mem-
bres; en els edificis civils pú-
blics els dies 25 de març

(aniversari de la signatura del
Tractat de Roma) i el 9 de
maig (dia d’Europa); en
aquells edificis que depenen
de la Unió Europea, junt amb
la bandera del país membre i
també en aquells llocs en que
se celebri un acte de caràcter
marcadament europeu, així
en les circumstàncies especi-
als en què així s’estableixi.

Tot i això són moltes les insti-
tucions que incorporen la ban-
dera europea junt a la resta de
banderes.

NACIONS UNIDES

L’ordre de col.locació de les
banderes del països membres
és l’alfabètic, però, en aquest
cas, segons l’idioma anglès.

OTAN

L’ordre de les banderes s’esta-
bleix segons la denominació
de les nacions que el formen
en la llengua autòctona.

BANDERA A MITJA ASTA

Cada institució té uns drets i
unes obligacions atribuïdes que
finalitzen en el límit de la seva
pròpia jurisdicció. El Govern de
l’Estat pot establir que la ban-
dera espanyola onegi a mitja
asta, doncs està dins les seves
competències, però sense anar
més enllà, sense afectar a les
banderes autonòmiques, pro-
vincials o municipals. I per la
mateixa raó, la declaració de
dol oficial per decret autonò-
mic, decret provincial o muni-
cipal, solament pot afectar la
bandera de la institució que
decreti el dol i no a les altres, a
no ser que les altres instituci-
ons s’uneixen al decret de dol.

En aquestes ocasions és con-
venient que es retirin, en se-
nyal de respecte al dol, totes
les altres banderes que hi ha
col·locades normalment junt a
la de la institució que decreta
el dol, i que sols hi sigui aques-
ta, col·locada a mitja asta, amb
o sense crespó negre.

1 23 4

1 2

12 3

1.1.1.1.1. Espanyola. 2.2.2.2.2. Catalana. 3.3.3.3.3. Municipal/Comarcal/Provincial.

4.4.4.4.4. Europea

PARELL/2

SENAR/3

PARELL/4

AUTONOMIA LLEI BOE
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DES DE L’ANY 1993, AMB LA PROMULGACIÓ DE LA NOVA LLEI 6, ES

CREA UNA INSTAL·LACIÓ QUE TÉ PER OBJECTIU CENTRALITZAR

LA RECOLLIDA DELS RESIDUS URBANS. AQUESTS RESIDUS, QUE

PROCEDEIXEN DEL NUCLI DE POBLACIÓ, GAIREBÉ SEMPRE SÓN

RESIDUS SÒLIDS URBANS, AMB PERILLOSITAT MÍNIMA, I L’OBJECTIU

DEL DESENVOLUPAMENT D’INSTAL.LACIONS D’AQUEST TIPUS

SORGEIX DE LA NECESSITAT DE CREAR EINES PARAL·LELES A LA
RECOLLIDA TRADICIONAL I SELECTIVA QUE AJUDIN A AUGMENTAR

EL PERCENTATGE DE RECICLATGE I EVITAR D’AQUESTA FORMA

L’ABOCAMENT EN LLOCS INCONTROLATS .

La llei estableix, en el seu arti-
cle 46, que “els municipis de
més de cinc mil habitants de
dret, independentment o
associadament i, si s’escau, els
consells comarcals i l’Entitat
Metropolitana dels Serveis Hi-
dràulics i del Tractament de
Residus han d’establir el ser-
vei de deixalleria mitjançant la
instal·lació de la planta o les
plantes necessàries per a la re-
collida dels residus”. Això obli-
ga, per una banda, als
municipis de més de cinc mil
habitants, a gaudir del servei
de deixalleria propi i, per altra
banda, que les entitats
supramunicipals (consells co-
marcals) organitzin aquest ser-
vei per a un conjunt de
municipis.

Durant els anys 1998 i 1999,
el Servei d’Enginyeria Industri-
al de la Diputació de Tarragona
ha finalitzat la redacció de

quatre projectes d’instal·-
lacions de deixalleries, i un
cinquè en fase de definició. Els
projectes ja redactats correspo-
nen a les peticions efectuades
pels consells comarcals del
Tarragonès, de la Conca de
Barberà i del Baix Penedès. Es
tracta de diferents plantes lo-
calitzades a Torredembarra,
Montblanc, Santa Coloma de
Queralt i el Vendrell.

La planta del Vendrell es troba
en la fase final d’obra. És una
deixalleria tipus “B”, que co-
breix la demanda de més de
10.000 habitants, i està situa-
da al terme municipal de
Bellvei, en el polígon accessi-
ble des de la carretera N-340.
El pressupost de contracte del
projecte és d’uns 30 milions de
pessetes.

La deixalleria de Santa Colo-
ma de Queralt està en fase de

À mbits

àmbit ENGINYERIA

Albert Gómez Masdeu
Cap d’Enginyeria Industrial

LE S  D E I X A L L E R I E S :  C E N T R E S  D E  R E C E P C I Ó
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licitació. És de tipus “A” i la
direcció d’aquesta obra s’efec-
tuarà des de la unitat d’Engi-
nyeria Industrial de la
Diputació de Tarragona. L’em-
plaçament de la planta està a
uns 500 metres del nucli de
població, al costat de la carre-
tera T-224 de Valfogona de
Riucorb. El pressupost de con-
tracte és d’uns 14 milions de
pessetes.

La deixalleria de Torre-
dembarra està en fase de lici-
tació i s’ubica al polígon
industrial, prop del cementiri
de Torredembarra, junt a la ro-
tonda del vial d’enllaç amb
l’autopista. És de tipus “A”, per
al servei d’uns 10.000 habi-
tants, amb un pressupost de
contracte d’uns 17 milions de
pessetes.

La deixalleria de Montblanc es
troba en fase de licitació
d’obra. Es preveu la seva cons-
trucció al  polígon industrial de
Montblanc, al costat del tram
de carretera N-420 que en el
futur se cedirà al municipi. És
de tipus “A” i cobreix la de-
manda de fins a 10.000 usua-
ris de la Conca de Barberà. Té
un pressupost de contracte de
16,5 milions de pessetes. La
direcció de l’obra anirà a càr-
rec de la unitat d’Enginyeria
Industrial de la Diputació.

Existeix un encàrrec per a una
planta tipus “A” al Baix
Penedès, que resta pendent de
definició per a la seva ubica-
ció.

Les deixalleries són centres de
recepció i emmagatzematge
de residus urbans procedents
de recollida selectiva i altres
que no són objecte de reco-
llida domiciliària. Són, doncs,
instal·lacions per centralitzar
i ordenar la recollida i tracta-
ment de residus urbans, de
forma que s’evitin els aboca-
ments incontrolats i la pèrdua
de la possibilitat del reciclat-
ge. En l’actualitat, el servei de
recollida selectiva és a càrrec
dels consells comarcals o al-
tres entitats supramunicipals,
per la qual cosa es podria qua-
lificar d’imprescindible l’exis-
tència de deixalleries  per a
una bona gestió dels residus
urbans.

No cal dir que la plena eficà-
cia d’aquestes plantes suposa-
rà una participació dels usuaris
en el procés, tant en la recolli-
da selectiva com en el trans-
port de tot tipus de deixalles.
Això suposa un canvi de men-
talitat en la població, que por-
tarà un millor aprofitament
dels residus i una protecció i
millora de l’entorn i del medi
ambient.

LA  NORMATIVA

La normativa tècnica sobre deixalleries publicada per
la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya es-
tableix  tres grans grups:

• Deixalleries petites (tipus “A”):• Deixalleries petites (tipus “A”):• Deixalleries petites (tipus “A”):• Deixalleries petites (tipus “A”):• Deixalleries petites (tipus “A”): Cobreixen el servei
per a nuclis entre 5.000 i 10.000 habitants, amb una
superfície en planta de 625 m2 i una sola cota; tenen
una previsió de 5 contenidors de 15 metres cúbics,
col·locats en bateria.

• Deixalleries mitjanes (tipus “B”):• Deixalleries mitjanes (tipus “B”):• Deixalleries mitjanes (tipus “B”):• Deixalleries mitjanes (tipus “B”):• Deixalleries mitjanes (tipus “B”): Donen servei a un
rang de 10.000 a 30.000 habitants, amb una super-
fície en planta d’uns 2.275 m2. Presenta diferents alça-
des, amb molls de descàrrega i dos carrils de circulació,
per tal que els vehicles en descàrrega no interfereixin
els altres. Es preveuen 10 contenidors de diferents mi-
des: 15, 20 i 30 m3.

• Deixalleries grans (tipus “C”): • Deixalleries grans (tipus “C”): • Deixalleries grans (tipus “C”): • Deixalleries grans (tipus “C”): • Deixalleries grans (tipus “C”): Per a nuclis de més de
120.000 habitants, tenen una superfície en planta de
4.500 m2. També tenen molls de descàrrega, i la dife-
rència principal amb les deixalleries mitjanes és l’exis-
tència d’un vial de circumval·lació amb àrees de
maniobra per als camions i vehicles de recollida. Es
preveuen 12 contenidors de 15 i 30 m3.

Els diferents rangs intermedis d’habitants es cobreixen
per la combinació de dues o més plantes.

I  E M M A G AT Z E M AT G E  D E  R E S I D U S
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LA FINALITAT D’UN SISTEMA COMPTABLE ÉS PROPORCIONAR

INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA

D’UNA ENTITAT A TOTES AQUELLES PERSONES, ÒRGANS I

INSTITUCIONS INTERESSATS EN EL SEU FUNCIONAMENT.
AQUESTA INFORMACIÓ HA DE TENIR ALGUNA UTILITAT PER

ALS QUI VA DIRIGIDA.

Actualment, i amb l’ajuda de
l’informàtica, la comptabilitat
ha passat a ser un sistema
d’elaboració i comunicació de
la informació, ja que  amb un
sol tractament de les dades, pot
donar satisfacció a múltiples i
diversos fins. Tot això sona
molt bé, però no tindrà cap
utilitat si no hi ha un rigor en
el moment de realitzar les ano-
tacions comptables. Aquest ri-
gor serà el que determinarà el
grau de qualitat de la informa-
ció i el grau de credibilitat de
qualsevol estudi, informe o
anàlisi econòmica posterior.

En el subsistema de la comp-
tabilitat pressupostaria, no ser-
veix de res elaborar un
pressupost amb un alt grau de
detall, si a l’hora de realitzar
les anotacions comptables, ja

sigui pel poc rigor del comp-
table o perquè la realitat no es
correspon amb el pressupostat,
no s’imputen a l’aplicació
pressupostària corresponent.

L’únic que hem aconseguit
amb l’alt grau de detall ha es-
tat, per una banda, lligar-nos
de mans, ja que la partida pres-
supostària es caracteritza pel
principi d’especialitat que li-
mita qualitativament i quanti-
tativa les despeses a imputar i,
per altra banda, per la inexac-
titud en la informació comp-
table, sempre que no es
realitzin les modificacions de
crèdit pertinents, les quals in-
corporen en la gestió i execu-
ció del pressupost un alt grau
de complexitat, motivat entre
altres coses per la tramitació
administrativa que comporta.

À mbits

àmbi t  ECONÒMIC
EL  D E S E N V O L U PA M E N T  D E L  P R E S S U P O S T  E N  L ’AD M I N I S T R A C I Ó

Q U A L I TAT  I  S E N Z I L L E S A  E N F R O N T

Eudald Aragonès
Cap de secció de comptabilitat de la Diputació de Tarragona

FE D’ERRADES

En l’article de la revista anterior corresponent a l’àmbit Econò-
mic amb el títol NOVA REGULACIÓ DE L’ACCÉS AL CRÈDIT LOCAL, al final
de l’apartat INDICADORS, al quart paràgraf on diu: “...en el cas que
es concerti una operació de crèdit per finançar noves o majors
despeses financeres declarades urgents i necessàries.”, ha de dir:
“...en el cas que es concerti una operació de crèdit per finançar
noves o majors despeses per operacions corrents declarades
urgents i necessàries.”
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Aquí es proposa, tal i com diu
el títol de l’article, perdre grau
de detall a l’hora de definir les
partides pressupostàries, per
guanyar en qualitat d’informa-
ció i senzillesa en l’elaboració
i l’execució del pressupost.

L’Ordre Ministerial de 29 de
setembre de 1989, que regula
l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals, obliga a
un mínim grau de detall en la
presentació i execució dels
pressupostos (Veure quadre
inferior).

Si s’utilitza aquest mínim grau
de detall en les partides pres-
supostàries, la limitació quali-
tativa i quantitativa que
comporta cada partida és tan
àmplia que no ha de suposar
cap problema la correcta apli-
cació pressupostària de les

despeses corrents generades
durant l’exercici. Per altra ban-
da, i pel que fa a les despeses
de capital, és a dir bàsicament
inversions, et permet el marge
de maniobra necessari per mo-
dificar o variar els projectes a
mesura que es presenten les
necessitats imposades per la
realitat del dia a dia, sense
haver de recórrer a les modifi-
cacions de crèdit.

Si a un pressupost generalista
i senzill com el que hem defi-
nit li sumem uns nivells de vin-
culació jurídica màxims, grup
de funció per a la classificació
funcional i capítol per a la clas-
sificació econòmica, que hau-
ran d’estar definits en les Bases
d’Execució del pressupost de
l’exercici, el resultat serà un
pressupost més àgil i menys
restrictiu.

LES  PREGUNTES

Les preguntes que ens fem després de tot l’exposat són:

Com ordeno o classifico la inforCom ordeno o classifico la inforCom ordeno o classifico la inforCom ordeno o classifico la inforCom ordeno o classifico la informació comptable si enmació comptable si enmació comptable si enmació comptable si enmació comptable si en
una mateixa paruna mateixa paruna mateixa paruna mateixa paruna mateixa partida pressupostària hi puc imputar des-tida pressupostària hi puc imputar des-tida pressupostària hi puc imputar des-tida pressupostària hi puc imputar des-tida pressupostària hi puc imputar des-
peses tan diverses com material d’oficina , consumspeses tan diverses com material d’oficina , consumspeses tan diverses com material d’oficina , consumspeses tan diverses com material d’oficina , consumspeses tan diverses com material d’oficina , consums
diversos (electricitat, aigua, gas,...), assegurances, ne-diversos (electricitat, aigua, gas,...), assegurances, ne-diversos (electricitat, aigua, gas,...), assegurances, ne-diversos (electricitat, aigua, gas,...), assegurances, ne-diversos (electricitat, aigua, gas,...), assegurances, ne-
teja, etc., o l’arranjament d’un camí, carrerteja, etc., o l’arranjament d’un camí, carrerteja, etc., o l’arranjament d’un camí, carrerteja, etc., o l’arranjament d’un camí, carrerteja, etc., o l’arranjament d’un camí, carrer, o la realit-, o la realit-, o la realit-, o la realit-, o la realit-
zació d’una piscina municipal?zació d’una piscina municipal?zació d’una piscina municipal?zació d’una piscina municipal?zació d’una piscina municipal?

Hi ha tres formes o eines per poder ordenar i classificar
aquesta informació. No són excloents i es poden utilit-
zar, si es vol, de forma simultània:

1.1.1.1.1. Utilitzar per separat les diferents fases ADOP que
estableix la LRHL en la gestió de les despeses pressu-
postàries. El mecanisme és fer autoritzacions (A) o dis-
posicions (AD), segons estiguin o no adjudicades, per
cada tipus de despesa o per cada obra i reconèixer
les obligacions (O) a mesura que arribin les factures o
certificacions.

2.2.2.2.2. Mitjançant els comptes financers del Pla General de
Comptabilitat. En el moment de reconèixer l’obligació
de la despesa s’haurà de realitzar l’anotació compta-
ble en el compte financer corresponent i només haurem
de consultar l’extracte del compte per conèixer el seus
moviments. Per altra banda, aquesta eina servirà per
començar a introduir-nos en el subsistema de la comp-
tabilitat econòmica i patrimonial, amb major presència
en la comptabilitat de l’Administració pública.

3.3.3.3.3. I per últim, la forma més adient però també la més
complicada és definir projectes, que poden ser de gran
envergadura, com és la realització d’una obra, i sobre
la qual s’imputaran tot tipus de despeses (personal, sub-
ministraments, contractes, inversions, ...)  i d’ingressos
(propis, subvencions, crèdits, ...)  o petits projectes de
despeses en béns corrents i serveis.

Com inforCom inforCom inforCom inforCom informo als ciutadans del projecte polític si defi-mo als ciutadans del projecte polític si defi-mo als ciutadans del projecte polític si defi-mo als ciutadans del projecte polític si defi-mo als ciutadans del projecte polític si defi-
neixo un pressupost tan generalista?neixo un pressupost tan generalista?neixo un pressupost tan generalista?neixo un pressupost tan generalista?neixo un pressupost tan generalista?

S’haurà de complir amb el que estableix el RD. 500,
en determinar com a documentació a annexar al pres-
supost de l’exercici, els plans d’inversió i els seus pro-
grames de finançament per un termini de quatre anys.

Per altra banda, l’experiència ens ha demostrat que en
un alt percentatge de municipis, el pressupost que
inicialment aproven varia considerablement del pressu-
post que liquiden a final d’exercici, la qual cosa ens
demostra que la informació que arriba al ciutadà del
projecte polític no és del tot massa encertada.

L O C A L :
A  L A  Q U A N T I TAT  I  C O M P L E X I TAT

ENS < 5.000 > 5.000
LOCALS HABITANTS HABITANTS

Classificació grup de funció subfunció
funcional (1 dígit) (3 dígits)

Classificació article concepte
econòmica (2 dígits) (3 dígits)

QUADRE.  GRAU DE  DETALL  DEL
PRESSUPOST
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AGRICULTURA

La base agrària de la comarca
de la Terra Alta obliga a tirar
endavant accions decisives per
reactivar un sector que histò-
ricament ha estat predominant
pel que fa a l’ocupació dels tre-
balladors actius de la contra-
da. La necessitat de crear
infraestructures rurals que afa-
voreixin el desenvolupament
del sector i impliquin un incre-
ment de les rendes familiars va
portar des d’un principi a tirar
endavant una política d’arran-
jament de camins a tota la co-
marca, que s’ha materialitzat
en la creació d’un servei per-
manent d’arranjament i millo-
ra de camins mitjançant
l’adquisició de la maquinària
apropiada i la dotació dels re-
cursos humans necessaris per
poder fer operatiu el servei.

El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta va aprofitar els recur-
sos que atorga anualment la
Diputació per a la millora de
camins a la comarca per po-
der dotar-se d’aquests equips i
poder oferir a tots els ajunta-
ments de la Terra Alta un ser-
vei del tot necessari i fins
aleshores inexistent. Fruit
d’aquesta acció, la major part
dels camins de la comarca han
estat reparats, eixamplats i mi-
llorats al llarg dels últims anys,
i actualment es garanteix el
manteniment d’aquestes infra-
estructures imprescindibles per
al sector agrari.

Però, en matèria d’infraestruc-
tures agràries, l’actuació més
destacada ha estat l’impuls que
des de la institució comarcal

s’ha efectuat al projecte del reg
oriental de la Terra Alta, un pro-
jecte de gran abast que ha de
determinar l’esdevenidor del
sector agrari de la contrada.
Aquest projecte preveu irrigar
9.300 hectàrees de terres de
conreu de set dels dotze ter-
mes municipals de la comar-
ca, mitjançant una inversió de
gairebé 15.000 milions de pes-
setes finançada en un 70% per
l’empresa Regs de Catalunya,
SA (Regsa). Les obres del rega-
diu ja s’han iniciat en una pri-
mera fase i durant l’any 2000
es realitzaran, simultàniament,
els treballs de la segona fins a
completar aquest ambiciós pla
de regadius dividit en sis fases.

Actualment, ja s’està treballant
en l’impuls de nous projectes
de regadiu per dotar d’aques-
ta infraestructura a la resta de
municipis de la comarca que
no estan implicats en el pro-
jecte del reg oriental.

Una altra línia de treball ha
estat el suport a les cooperati-
ves i empreses agràries mitjan-
çant l’aplicació de recursos de
les iniciatives de desenvolupa-
ment Leader i Leader-II que en
els darrers anys s’han gestio-
nat directament des del Con-
sell Comarcal. Aquests
recursos han servit per tirar en-
davant un seguit de millores
tecnològiques a les cooperati-
ves i per donar suport a la co-
mercialització dels productes
agraris. També es col·labora
amb el Consell Regulador de
la Denominació d’Origen dels
vins de la Terra Alta i darrera-
ment s’impulsa, juntament
amb les empreses del sector,

àmbit de PROMOCIÓ
UN A E S T R AT È G I A  D E  D E S E N V O L U PA M E N T R U R A L  P E R  A

Xavier Pallarès i Povill
President del Consell Comarcal de la Terra Alta

UNA DE LES PRIORITATS POLÍTIQUES DEL CONSELL COMARCAL DE LA
TERRA ALTA ÉS EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA

CONTRADA. DES DE LA CREACIÓ DE L’ORGANISME L’ANY

1988, EL CONSELL HA REALITZAT UNA TASCA D’ESTUDI I

PLANIFICACIÓ DE LA COMARCA, MITJANÇANT L’ELABORACIÓ

D’ESTUDIS SECTORIALS AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS

AGENTS (PÚBLICS I PRIVATS) IMPLICATS. FRUIT D’AQUEST ESTUDI

I DEBAT PREVIS S’HAN MARCAT UNES LÍNIES D’ACTUACIÓ QUE

S’HAN COMENÇAT A IMPLANTAR EN ELS DIFERENTS ÀMBITS:
L’AGRICULTURA, LA INDÚSTRIA I EL TURISME.

C ol·laboracions
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ECONÒMICA

la creació d’una nova denomi-
nació d’origen per a l’oli de la
zona, la qual serà la tercera de
Catalunya i la primera que
empararà l’oli produït amb la
varietat d’oliva empeltre, molt
estesa a la Terra Alta.

INDÚSTRIA

En l’àmbit industrial, la políti-
ca comarcal ha anat encami-
nada a donar suport al teixit
industrial de la comarca, per
la qual cosa s’han utilitzat re-
cursos que provenen de les
iniciatives de desenvolupa-
ment Leader, Leader-II i Retex,
a les quals ha accedit el Con-
sell Comarcal de la Terra Alta
en els darrers anys.

La dotació de sòl industrial a
Gandesa ha permès oferir als
empresaris de la comarca ter-
renys adequats per desenvolu-
par l’activitat industrial a un
preu molt competitiu, la qual
cosa ha fet possible que en el
darrer any s’hagin venut gai-
rebé totes les parcel·les dispo-
nibles al polígon industrial La
Plana, propietat de l’Institut
Català del Sòl (Incasol). El rep-
te de futur és aconseguir am-
pliar el sòl industrial
disponible per no veure estron-
cades les possibilitats de de-
senvolupament que aquest
sector té a la zona.

TURISME

En matèria turística, l’actuació
del Consell Comarcal ha estat
determinant per desenvolupar

un sector que fa deu anys era
molt poc significatiu a la zona.
Els estudis realitzats i el treball
que s’ha tirat endavant, junta-
ment amb els agents al sector,
van determinar unes línies
d’actuació que s’han anat apli-
cant en els darrers anys, ba-
sant-se en la creació
d’infraestructures i ofertes
adreçades a fomentar
l’agroturisme a la comarca i a
captar visitants que vulguin
gaudir d’una natura verge, de
paisatges desconeguts i d’uns
recursos culturals i històrics
poc explotats fins ara. L’apos-
ta agroturística pretén relacio-
nar l’activitat agrària amb la
turística per complementar les
rendes pageses amb la intro-
ducció d’un nou sector que pot
afavorir l’economia familiar.

En deu anys, la comarca de la
Terra Alta s’ha posat al capda-
vant de Tarragona en la crea-
ció de cases de pagès i
allotjament rural. S’ha bastit un
càmping Arnes, s’han creat al-
bergs, s’han ampliat sensible-
ment les places hoteleres i els
establiments de restauració. En
definitiva, s’ha actuat per bas-
tir una oferta de serveis que
pugui assumir la presència
d’un volum de turisme que, en
cap cas, no pretén ser massiu.

Pel que fa a la dotació de pro-
ductes turístics, des del Con-
sell Comarcal s’han creat rutes
d’interès, com ara la Ruta del
Vi, la Ruta de l’Art, la Ruta dels
Ports, etc. Recentment, s’ha
obert un itinerari senderista,

CONCLUS IONS

En resum, la política comarcal de dinamització econò-
mica que tirem endavant vol rellançar l’activitat agrària
per afermar el seu paper de liderat i de motor de l’eco-
nomia comarcal, consolidar i ampliar el teixit industrial
existent i crear una activitat turística complementària a
la pagesia.

anomenat Ruta de la Pau, que
passa pels diferents indrets on
van tenir lloc els episodis de
la Batalla de l’Ebre, entre juli-
ol i novembre de 1938. Una
altra ruta del tot interessant és
la Via Verda, actualment en
fase de construcció, que apro-
fita l’antic traçat del ferrocar-
ril de Tortosa a La Puebla de
Híjar per la Val de Zafán i que
comunica els municipis d’Ar-
nes i el Pinell de Brai.

Totes aquestes iniciatives han
anat acompanyades d’accions
de promoció i informació mit-
jançant l’elaboració de tríptics,

cartells i guies, la presència en
exposicions i fires de turisme i
l’obertura de dues oficines de
turisme comarcals a Gandesa
i a Horta de Sant Joan.

De cara al futur, el Consell
Comarcal de la Terra Alta té
previst de crear un patronat
comarcal de turisme, amb la
participació dels empresaris i
les entitats implicades per ca-
nalitzar totes aquestes accions,
atès que avui dia parlar de tu-
risme a la Terra Alta ja no és
un somni sinó una realitat con-
solidada.

L A  T E R R A  ALTA
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Els homes i les dones de les
comarques de Tarragona hem
estat testimonis durant aquest
any 1.999 d’una de les catàs-
trofes humanitàries més greus
que ha viscut Europa durant la
segona meitat d’aquest segle.

Homes, dones, joves, grans,
infants i vells amb l’únic de-
licte de pertànyer a una cultu-
ra i a una nació diferents a la
de l’Estat iugoslau han estat
víctimes de la neteja ètnica
impulsada pel govern totalita-

ri de Milosevic. Molts d’ells,
els més afortunats, travessaven
les fronteres i s’instal·laven en
camps de refugiats. Milers
d’ulls, aterrats i abandonats, es
giraven de cop i volta cap a la
resta d’Europa per demanar
solidaritat.

Fa prop de deu anys que la
Diputació de Tarragona va en-
cetar les accions per
promocionar i donar suport a
projectes de solidaritat amb els
Balcans que iniciaven la que

ha estat una fructífera i, mal-
auradament, llarga relació de
solidaritat internacional.
Aquests llaços que fa anys
vàrem iniciar amb Bòsnia –en
forma d’ajut humanitari i aco-
llint refugiats a casa nostra–
han fet dels municipis de les
comarques tarragonines un ter-
ritori especialment sensible per
a les causes de solidaritat in-
ternacional i, de forma més
específica, amb els pobles
oprimits de la zona dels
Balcans.

Així, quan el conflicte de
Kosovo feia necessari expres-
sar la solidaritat dels europeus
vers la gent de Kosovo, el ba-
gatge de treball i solidaritat
internacional de pobles i ciu-
tats de les nostres comarques
va fer possible que, de forma
immediata, poguéssim expres-

sar el nostre desig de pau per
Kosovo amb accions efectives
d’ajut humanitari. La compli-
citat i la voluntat de tots ha fet
possible que 37 camions de 25
tones d’ajut humanitari i 15
contàiners de 20 tones, hagin
esdevingut la prova palpable
del desig de pau per Kosovo de
les comarques de Tarragona. La
voluntat de la Diputació de
Tarragona no ha estat només
recollir un ajut solidari, que a
Tarragona supera els
1.225.000 kilos d’aliments, fet
que ha portat que el corredor
d’ajut humanitari català hagi
esdevingut capdavanter a
Europa. De bon inici, vàrem
projectar aquesta campanya
amb el desig que incorporés
valors profundament arrelats
en la ciutadania dels munici-
pis tarragonins, com són la so-
lidaritat i el treball pels altres.

C ol·laboracions: SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

ELS HOMES I LES DONES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA HEM

ESTAT TESTIMONIS DURANT AQUEST ANY 1.999 D’UNA DE

LES CATÀSTROFES HUMANITÀRIES MÉS GREUS QUE HA VISCUT

EUROPA DURANT LA SEGONA MEITAT D’AQUEST SEGLE.

Kosovo i  les  comarques 
feina fe
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Valors que cal reforçar cada
dia i, molt especialment, im-
plicant els més joves, aquells
membres de la nostra societat
que, per força, regiran el nos-
tre futur. D’aquesta manera va
sorgir la iniciativa 1 x 1 de
Tarragona per Kosovo, que
comprometia la Diputació de
Tarragona a lliurar un quilo
d’ajut humanitari per cada di-
buix realitzat per un infant que
expressés el desig de pau per
Kosovo.

Del dia 5 al 20 de novembre,
el Palau Bofarull de Reus va
acollir una mostra significati-
va dels 15.000 dibuixos rebuts
a partir d’aquesta iniciativa. És,
de ben segur, el millor testimo-
ni de la voluntat de pau i soli-
daritat dels municipis
tarragonins, expressat per les
mans més sinceres i amb més
futur de la nostra societat.

Mentre la Diputació de
Tarragona col·labora encara en
el manteniment dels més de

300 refugiats kosovars que
s’hostatgen a 1’Alberg
Catalunya de Tirana de la Ge-
neralitat, i quan ja ens plante-
gem projectes de
desenvolupament dins del
mateix territori de Kosovo,
quan iniciem una nova convo-
catòria de “Tarragona solidà-
ria” per ajudar a projectes
solidaris amb zones que

pateixen situacions de guerra
o catàstrofe naturals, i per
contribuir a les accions de sen-
sibilització a les nostres comar-
ques, és un bon moment per
mirar enrere i sentir-nos satis-
fets per allò que hem estat ca-
paços d’expressar amb la
nostra solidaritat, perquè no
vam voler que la nostra indig-
nació durés només aquells tres
minuts mirant les notícies o lle-
gint el diari. Cal ara felicitar-
nos i expressar més que mai el
nostre compromís de solidari-
tat amb tots els pobles i totes
les nacions del món on sigui
necessari.

de  Tarragona:
ta i  compromís de futur
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El Museu està emplaçat al Parc
Municipal d’Amposta i ocupa
l’edifici modernista de les an-
tigues escoles Miquel Granell,
construïdes a primers de segle
XX. Des de la seva inaugura-
ció ha exposat permanent-
ment, d’una forma didàctica i
entenedora, tres aspectes im-
prescindibles per a conèixer la
comarca del Montsià, i desta-
cats en el conjunt de
Catalunya, com són: la natu-
ra, l’etnologia i l’arqueologia,
des del massís dels Ports fins
al Delta de l’Ebre.

En el Museu es van reunir des
d’un principi importants col·-
leccions arqueològiques pro-
vinents de l’antic Museu
Arqueològic d’Amposta
(1954), i s’hi van incorporar
materials etnogràfics i altres
del medi natural, procedents
tots ells del Montsià, del Baix
Ebre, i d’altres comarques veï-
nes. Aquesta especialització
patrimonial ha estructurat l’or-
ganigrama de personal i de les
àrees d’activitat i, des de l’ini-
ci, ha encaminat l’acció mu-
seística del centre cap a
aquestes disciplines: l’arqueo-
logia, l’etnologia i la natura.

L’entitat compta amb un equip
integrat per 8 persones: un di-
rector-gerent, una tècnica con-
servadora d’etnologia, una
tècnica conservadora d’arque-
ologia, una administrativa, dos
conserges, tots ells personal
permanent de la plantilla, així
com una tècnica responsable
de difusió i una persona encar-
regada de la neteja, com a pro-
fessionals amb contracte
eventual. És en virtut de la con-

dició d’institució permanent
que requereix una gestió
professionalitzada. Es destina
el 60% del pressupost a per-
sonal; de la resta, el 25% cor-
respon al capitol de
funcionament i activitats, el
10% a manteniment i un 5% a
inversions. La diversificació fi-
nancera permet garantir el
pressupost anual, bàsicament
(el 65%), a partir de les apor-
tacions ordinàries, procedents
de l’Ajuntament d’Amposta,
Consell Comarcal del Montsià
i ajuntaments de la comarca,
que són complementades (el
35%) per aportacions extraor-
dinàries (Diputació de
Tarragona, patrocinis i subven-
cions, ingressos de taquillatge
i vendes, prestació de serveis
extraordinaris, etc.).

El Museu disposa de diversos
serveis: biblioteca, fototeca,
fonoteca, consulta de les
col.leccions, préstec de mate-
rials didàctics,  servei de guia
i  itineraris per la comarca.
Organitza anualment un am-
pli programa d’activitats, entre
les quals destaquen les expo-
sicions temporals, els tallers
didàctics, els cursos, les con-
ferències, les jornades, les
publicacions, etc.

D’altra banda, el Museu ha
desplegat iniciatives nove-
doses per potenciar el caràc-
ter de servei cultural obert a la
comunitat: com el foment de
les activitats dels grups
d’Amics i Col·laboradors; les
exposicionjs itinerants per les
Terres de l’Ebre o la participa-
ció en empreses de gran for-
mat com l’exposició “L’Ebre,

C ol·laboracions

àmbi t  de  CULTURA

Alex Farnós
Director-Gerent del Museu del Montsià

SE RV E I S  A L S  M U N I C I P I S  E N  L ’À M B I T  D E L  PAT R I M O N I  C U LT U R A L .

EL MUSEU DEL MONTSIÀ ES VA CREAR L’ANY 1984, PER INICIATIVA

DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I LA GENERALITAT DE

CATALUNYA, COM A MUSEU COMARCAL I PLURIDISCIPLINAR.
POSTERIORMENT, DES DE L’ANY 1993, UN CONSORCI

IMPULSAT PEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I

L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA HA PERMÈS CONSOLIDAR AQUESTA

VOCACIÓ I POTENCIAR LA SEVA ACCIÓ LOCAL. LA VINCULACIÓ

FUNDACIONAL A LES ADMINISTRACIONS AUTONÒMICA I

LOCAL HA PERMÈS ESTABLIR COHERENTMENT L’HARMONITZACIÓ

DE LES DIRECTRIUS POLÍTIQUES I LA GESTIÓ TÈCNICA, I

L’APLICACIÓ D’UNS PLANTEJAMENTS MUSEÍSTICS GENERALS

PER RESOLDRE NECESSITATS LOCALS.
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camí d’aigua”; la realització
d’activitats de caràcter cientí-
fic i tècnic per encàrrec o per
pròpia iniciativa; o la partici-
pació en programes d’ocupa-
ció i desenvolupament local.
En el Museu del Montsià, la
recerca i la conservació del
patrimoni natural i cultural, i
la projecció d’activitats de re-
valoració i difusió s’integren
dins d’una estratègia de desen-
volupament local, atenent al
caràcter de museu de territori
i societat que determina els ob-
jectius i l’acció del centre.

En l’actualitat, el Museu es tro-
ba en una etapa d’ampliació i
renovació dels seus espais i
instal·lacions, a partir d’un pro-
jecte museològic i arquitectò-
nic avaluat en aproximada-
ment 300 milions de PTA.
D’aquest projecte, l’any 1999
s’ha obert el nou Bloc d’Expo-
sicions (1.094 m2) annex a
l’edifici inaugurat l’any 1984,
el qual passarà a acollir el Bloc
de reserves i serveis interns
(1.484 m2), després d’una nova
fase d’obres. Les noves sales
d’exposició permanent del
Museu, amb un discurs comar-
cal de síntesi interdisciplinar,
s’hauran de complementar en
el futur amb totes aquelles ac-
tuacions d’adequació de cen-
tres d’interpretació, jaciments,

edificis històrics o d’altres tes-
timonis culturals i naturals que
es duen a terme actualment en
els municipis de la comarca, i
amb els quals el Museu es re-
laciona i consitueix una xarxa
territorial.

EL CONVENI ENTRE EL
MUSEU I ELS
AJUNTAMENTS DEL
MONTSIÀ

Més enllà de la localitat on està
ubicada la seu central, un mu-
seu territorial ja realitza un se-
guit de serveis a les poblacions
de la pròpia demarcació. Així,
el museu es dipositari del pa-
trimoni moble del territori de
referència i com a tal el docu-
menta, estudia, restaura i con-
serva. També aplega serveis
(biblioteca, arxiu, etc.) que
beneficien el conjunt de po-
blació, i les activitats o publi-
cacions que realitza
promocionen de forma direc-
ta el coneixement intern i ex-
tern de la contrada i els seus
municipis.

Però, més enllà d’aquestes ac-
cions habituals i genèriques,
des de la seva creació, el Mu-
seu del Montsià naixia amb el
propòsit d’esdevenir un equi-
pament potent i dinàmic al
servei dels municipis de la co-

POL ÍT ICA CULTURAL

En el marc de les polítiques culturals, atenent les limita-
cions pressupostàries i la necessitat de cooperació ad-
ministrativa i coordinació competencial, el sector públic
ha de garantir prioritàriament el finançament d’infraes-
tructures i el funcionament de serveis bàsics, els quals
han de tenir un desplegament territorial per tal d’arribar
al conjunt de la població, ser un element de progrés i
equilibri territorial, i assegurar el lliure accés a la inicia-
tiva privada per desenvolupar accions puntuals i de
creació cultural.

D’entre les estratègies possibles en el marc de les polí-
tiques culturals, els museus són l’instrument fonamental
–si bé, no l’únic– per coordinar la gestió del patrimoni
i atendre’n les demandes socials. Els museus –en parti-
cular els comarcals– són institucions permanents i, per
tant, han d’exercir una acció continuada; integren els
objectius bàsics de la gestió (recerca i conservació,
difusió i ús); pel fet de ser un servei públic se’ls exigeix
que estiguin oberts a tothom, i poden integrar les acci-
ons i interessos de les parts (usuaris, agents, financers i
titulars); i reuneixen equipaments (sales d’exposició per-
manents i temporals, d’actes, laboratoris, sales de re-
serva, etc.) i serveis i personal tècnics bàsics i qualificats.

L’ E X E M P L E  D E L  MU S E U  D E L  MO N T S I À .

saMrevista 23
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marca. Dues línies de treball
que va desenvolupar des d’un
primer moment van ser: la
prestació de serveis als ajun-
taments en l’àmbit patrimoni-
al i la programació d’activitats
itinerants arreu de la comarca.
La realització continuada
d’aquestes activitats i el seu
increment, per l’interès crei-
xent de cada poble envers el
patrimoni local, van fer neces-
sari al cap d’uns anys quantifi-
car i planificar aquests serveis
per tal de poder garantir que
el Museu arribés en el futur a
tots els municipis en igualtat
de condicions. Per això, des-
prés d’una primera etapa en
què les activitats i serveis s’ofe-
rien als ajuntaments de la co-
marca lliurement amb un preu
simbòlic de lloguer, al produir-
se una utilització desigual en-
tre els municipis, es decidí
establir un conveni marc que
definís l’abast de la prestació.

La proposta arrencava de l’ex-
periència anterior, la qual en
constituïa el punt de partida, i
tenia en compte les següents
premisses o criteris:

a) Descentralització. A més
d’Amposta, l’acció del Museu
del Montsià, més enllà de
l’enunciat del propi nom o
d’una acció general, s’havia de
materialitzar permanentment

en cadascuna de les poblaci-
ons.

b) La sostenibilitat i igualtat. La
necessitat de quantificar eco-
nòmicament aquest serveis per
tal que fossin a la vegada sos-
tenibles per al Museu i ofertats
en igualtat de condicions a tots
els municipis de la comarca.

c) La reciprocitat i reducció
dels costos. S’entèn que el
Museu, pel fet de ser comar-
cal, ha de donar un servei als
municipis, que també han de
contribuir al manteniment
d’un servei que utilitzen. La
reducció del cost dels serveis
que perceben els municipis és
possible en el marc de la
globalitat del conveni i no era
ofertable fora del seu àmbit.

d) La proporcionalitat. És un
criteri que en aquesta ocasió
ha estat definit basant-se en els
habitants de cada municipi, ja
que d’aquest paràmetre en de-
pèn, en certa mesura, l’activi-
tat cultural. La proporcionalitat
s’estableix també mitjançant la
possibilitat d’establir convenis
especials per a aquells casos
en què els ajuntaments reque-
reixen serveis extraordinaris.

El 1996 es va signar entre tots
els ajuntaments de la comarca
i el Museu, el conveni que ha-

via de servir de marc per po-
tenciar la col.laboració, defi-
nir els serveis i activitats que
ha de realitzar l’entitat en els
municipis, i la seva aportació
econòmica. El conveni con-
templava tres aspectes, bàsica-
ment:

1) El préstec de materials i
infraestructura del Museu (pla-
fons, vitrines, peanes, llums,
material audiovisual, etc.) per
al muntatge d’activitats tempo-
rals locals.

2) El muntatge d’exposicions
temporals, tallers didàctics,
etc. de caràcter itinerant.

3) L’assessorament tècnic en la
valoració i difusió del patrimo-
ni local.

El conveni es renova automà-
ticament cada any, amb el lliu-
rament previ d’un informe
anual als municipis en els
quals s’exposen les activitats
realitzades i la programació
futura. Les aportacions econò-
miques van des de les 65.000
PTA dels municipis de menys de
1.000 habitants, fins a les
180.000 per als que superen
els 5.000 habitants. El fet que
els costos reals del servei si-
guin superiors a les quotes,

s’explica perquè el Museu as-
sumeix part d’aquesta despe-
sa amb els propis recursos, i a
través d’aquesta acció, els fons
que rep de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Con-
sell Comarcal o de la Diputa-
ció de Tarragona, reverteixen
directament en el conjunt dels
municipis del Montsià.

RESULTATS DE
L’EXPERIÈNCIA

Aquest conveni entre un mu-
seu comarcal i tots els munici-
pis del seu àmbit territorial és
únic en el panorama museís-
tic català. De l’anàlisi de la
seva aplicació podem extreu-
re’n conclusions útils, i la prin-
cipal és que el conveni, que en
finalitzar el present exercici
tindrà ja 4 anys de vigència, i
les activitats que s’hi inclouen
han arribat al conjunt dels mu-
nicipis anualment amb norma-
litat, cosa que confirma
l’interès inicialment suposat.
La contribució d’aquestes ac-
tivitats i la prestació de serveis
a la programació cultural dels
municipis, que ja és en si ma-
teixa molt important, no és de-
terminant sinó que la reforça i
la complementa. L’acció
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substancialment més impor-
tant ha estat el suport a les ini-
ciatives dels ajuntaments
vinculades a la recuperació i
adequació dels elements i con-
junts d’interès històric. De
l’analisi dels diferents apartats
del conveni destaquem:

1) En relació al préstec
d’infraestructura, els materials
més habitualment cedits són
vitrines i plafons per al mun-
tatge d’activitats locals.
Aquests materials es cedeixen
directament a l’ajuntament i a
les entitats locals, les quals
s’encarreguen de recollir-lo i
retornar-lo al Museu. El centre
renova el parc d’infraestructura
disponible per la seva compra
directa, o mitjançant el mobi-
liari derivat de noves activitats.

2) Pel que fa a la cessió i mun-
tatge d’una activitat del propi
Museu, com pot ser una expo-
sició itinerant o la realització
d’un taller didàctic per als es-
colars, ambdues fórmules han
estat el tipus de col·laboració
més habitual, però també s’ha
propiciat la participació en la
preparació d’activitats cultu-
rals de l’ajuntament o d’enti-

tats culturals locals. La progra-
mació itinerant del Museu
prioritza, en la preparació i
selecció de les activitats,
aquells temes locals i comar-
cals que siguin susceptibles
d’atreure l’interès general en
tots els municipis; com a
exemple, podem esmentar,
d’entre les exposicions progra-
mades “De l’edat mitjana al
Montsià, els castells”, “Ara
com abans. Artesans del
Montsià”, “Els joguets dels
iaios”, “Els molins arrossers a
l’Ebre”, etc. La programació
itinerant permet assolir una
major rendibilitat, ja que, ate-
nent al mateix cost inicial, s’as-
soleix una major difusió i
impacte, pel nombre de visi-
tants, divulgació general, etc.
El repartiment de papers és
clar, i el Museu realitza allò
que li és més propi, com la
selecció i recerca del tema, el
disseny i preparació de l’acti-
vitat, i els ens locals s’ocupen
del transport i difusió de l’ac-
tivitat (pel caràcter delicat de
les exposicions, o del material
que presenten, el personal del
museu s’ocupa del muntatge i
desmuntatge).

EL  MUSEU DEL
MONTS IÀ

El Museu del Montsià va ser creat l’any 1984 per l’Ajun-
tament d’Amposta i el Departament de Cultura, i va es-
devenir un nou museu amb caràcter pluridisciplinar
comarcal i públic, en un moment en què la museologia
que es posava en pràctica més enllà de les nostres fron-
teres inspirava la creació d’una xarxa de museus territo-
rials i comunitaris. A la vegada, el Museu s’instal·lava
en una demarcació amb un variat i valuós llegat natural
i cultural, on mancaven d’altres ens que localment actu-
essin en l’àmbit patrimonial. El Museu ha anat assumint i
combinant els plantejaments que comporten els models
tradicionals i els nous referents de l’acció museística i,
com a conseqüència de les necessitats i funcions que,
adés o ara i, des de fora o des de dins, d’ell es demana-
ven o esperaven, ha prioritzat la gestió del patrimoni
integral, mitjançant l’estudi, la conservació, la difusió i
la restitució, sense desatendre la impulsió d’iniciatives
culturals ciutadanes en un procés de dinamització
sociocultural i de desenvolupament local. El Museu ha
esdevingut, així, un ens polivalent al servei de la comar-
ca i els seus municipis en l’àmbit patrimonial.

saMrevista 25
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3) L’àmbit en el qual, en rela-
ció a l’activitat desplegada en
el període anterior (1990-
1995), aquesta experiència ha
estat més innovadora és el de
l’assessorament tècnic. Els
ajuntaments de poblacions
petites i mitjanes, com els que
configuren el Montsià, dispo-
sen d’uns serveis tècnics en el
perfil dels quals habitualment
l’única persona vinculada
laboralment al sector cultural
és el responsable de la biblio-
teca. El Museu compta amb un
cos i uns recursos tècnics que
posa a disposició dels ajunta-
ments de la comarca. Els ser-
veis més habituals són
consultes i informes sobre el
patrimoni, documentació d’as-
pectes històrics o naturalístics
locals, tasques de restauració,
avaluació de projectes o equi-
paments, etc. Destacar també
que, per la quantitat de les ac-
tuacions en curs adreçades a
la millora o adequació del pa-
trimoni cultural i natural dels
municipis del Montsià, el pa-
per dinamitzador i de  suport
del Museu del Montsià li per-
met no només vetllar per la
qualitat d’aquestes actuacions,
sinó també actuar com a cap-
davanter en la creació d’una
oferta turística conjunta basa-
da en el potencial del patrimo-
ni local.

No es contempla en el conve-
ni l’assistència tècnica en
aquells projectes locals que
requereixen uns recursos i un
suport tècnic extraordinaris,
els quals són objecte de con-
venis específics, si així s’escau.
En són exemples, els establerts
amb els ajuntaments de Santa
Bàrbara, Alcanar o la Galera,
per la Col·lecció d’Història
Natural de Santa Bàrbara, el
poblat ibèric de la Moleta del
Remei o el Centre d’Interpre-
tació de la Terrissa Galerenca.

CONCLUSIONS

Per establir el conveni fou ne-
cessari vèncer alguns recels
derivats en part del desconei-
xement de l’abast de la tasca
territorial del museu, o de la
dificultat de progressar en la
cooperació administrativa
quan no implica una represen-
tació política directa i compor-
ta, en canvi, una nova despesa
fixa per a l’economia munici-
pal. El conveni es va establir
per consens, com una mena de
pacte polític, en el qual el Con-
sell Comarcal, la Comissió
d’Alcaldes i la voluntat de
l’Ajuntament d’Amposta van
jugar un paper rellevant. En
aquest cas, l’argument que en
lloc de descentralitzar es cor-
ria el risc de reforçar la

vegada, ha arribat millor al ter-
ritori i a un conjunt de públics
més ampli. Els municipis, per
la seva banda, han hagut de fer
una contribució econòmica
fixa al Museu, però a canvi han
obtingut un increment en el
servei i a un preu inferior al seu
cost, i una millora en tenir-ne
més accessibilitat i en poder
adaptar-ho a les seves neces-
sitats.

El conveni i l’experiència per-
meten contrastar i adequar
l’oferta del Museu i les deman-
des locals, a l’hora que possi-
biliten un progrés o avenç
comú en una doble línia. D’un
costat, en la millora dels cir-
cuits i equipaments per a la
programació d’activitats cultu-
rals, ja que la dinàmica inicia-
da implica la planificació d’un
calendari, l’adequació dels
espais d’exposició amb uns
mínims d’infraestructura (riells
elèctrics, plafons, etc.), etc. De
l’altre, la possibilitat d’abordar
cada any nous temes a través
d’activitats temporals i itine-
rants, permet la valoració del
llegat col·lectiu i el sorgiment
de noves dinàmiques envers
aquest llegat.

Aquest conveni reforça el ca-
ràcter comarcal del Museu del
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centralitat d’Amposta (en tenir
el museu la seu allí), es refusa-
va fàcilment amb la dada que
l’Ajuntament d’Amposta apor-
tava més del 25% del pressu-
post i que l’aportació de la
resta dels 11 municipis signi-
ficaria menys del 5%, mentre
que l’activitat cultural que re-
alitza el museu a Amposta
equival aproximadament al
37% del total i la que efectua
en la resta de municipis de la
comarca equival al 30% (el
33% restant, correspon al
Montsià globalment o a un
àmbit supracomarcal).

El conveni ha suposat un efec-
te multiplicador de la deman-
da o, mes ben dit, de la
utilizació del servei, ja que, en
relació al període anterior
(1985-1995), en el període
1996-98 la proporció d’activi-
tats realitzades s’ha multiplicat
per 5 (és a dir, s’ha passat d’una
mitjana de 8 a 40 actuacions
anuals del centre en aquestes
localitats). L’econòmic, en
aquest cas, no ha estat un fac-
tor limitant, i les dues parts
n’han resultat beneficiades.
Entenem que, per al Museu ,el
treball s’ha multiplicat, però ha
aconseguit que els ajunta-
ments es co-responsabilitzes-
sin de la seva gestió i, a la
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S ITUACIÓ LEGAL  I
ADMINISTRAT IVA

La situació legal i de dependència administrativa en
els primers anys (1985-1993) corresponia a la d’un
museu de gestió pública desconcentrada, la titularitat
del qual corresponia a la Generalitat de Catalunya, i
el règim econòmic estava incorporat al de les dues ins-
titucions promotores, que delegaven la gestió a un òr-
gan sense personalitat jurídica, un Patronat.

L’any 1993 el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajunta-
ment d’Amposta van considerar que, atesa la situació
administrativa i el funcionament del museu en l’etapa
anterior, era el moment de crear una entitat que, amb
personalitat jurídica pròpia, amb autonomia, agilitat i
eficàcia, realitzés directament els objectius museístics i
culturals d’interès local i comarcal que compartien, i
per això van acordar la creació d’un Consorci. Els con-
sorcis són ens locals que estan integrats per les entitats
participants, permetent-ne la interdependència; la fór-
mula garanteix el funcionament normal del Museu com
a servei públic permanent i l’autonomia necessària que
requereixen els museus per les característiques de les
seves funcions.

El Consorci del Museu Comarcal del Montsià ha per-
mès assolir una entitat jurídica; crear i dotar-se de la
plantilla de personal; consolidar el pressupost i d’acord
amb aquest el programa anual d’activitats; establir el
reglament de règim intern i el de funcionament, els re-
glaments de taxes i preus públics, aprovar convenis
interadministratius, etc.

Montsià, i la seua vocació de
servei al territori en l’àmbit de
l’activitat i el patrimoni cultu-
ral. Constitueix un instrument
eficaç i important en el marc
de la cooperació administrati-
va i del desplegament de  po-
lítiques culturals i turístiques
enfocades al desenvolupament
sociocultural i econòmic. Però,
sobretot, aquesta proposta és
una estratègia útil per escurçar
les distàncies entre els ajunta-
ments i poblacions de la co-
marca i el Museu i, en
definitiva, contribueix de for-
ma decisiva a apropar al con-
junt de la comunitat al seu
patrimoni cultural.

En un àmbit, el de la cultura,
cada cop més important, alho-
ra que fragmentat i de vegades
virtual, els museus són equi-
paments bàsics en l’organitza-
ció i estructuració de les xarxes
culturals locals, i constitueixen
punts de connexió en unes re-
lacions multidimensionals.
Opinem que els museus han
de poder adaptar-se a una si-
tuació canviant, però és inelu-
dible que els museus locals i
comarcals es vinculin a la pres-
tació de serveis en l’àmbit cul-
tural i patrimonial dels seus
respectius territoris, i més en
una etapa en la qual cal racio-
nalitzar les prestacions i els
serveis públics per assegurar-
ne la viabilitat.
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Els ajuntaments, com a empre-
ses municipals, no queden ex-
closos d'aquests canvis
produïts per les noves tendèn-
cies socials, i la resposta en
l'àmbit municipal ha de ser
sempre conseqüent amb les
realitats socials actuals. En tots
els municipis, no ja només a
les ciutats, i sigui quina sigui
la seva situació econòmica,
demogràfica o social, les ac-
tuacions realitzades d'acord
amb les possibilitats de present
i de futur, determinaran que si-
guem sempre capaços d'assi-
milar qualsevol nova
tendència, que ben segur arri-
barà.

Actualment, en resposta a
aquesta demanda social,
l'equip de govern de l'Ajunta-
ment del Perelló treballa en
una nova i completa estructu-
ració territorial. Aquest treball
es basa en uns estudis de pos-
sibilitats, encaminats a obtenir
un diagnòstic d'aspectes con-

crets del nostre municipi. De
l’avaluació conjunta d'aquests
estudis, en resultarà la creació
d'un programa d'actuacions
respectuoses amb la identitat
del poble, que donaran respos-
ta a la demanda social de pre-
sent i de futur.

Per tal de dur a terme aquesta
estructuració del territori, els
estudis que realitza l'Ajunta-
ment del Perelló són els se-
güents: un estudi de
possibilitats turístiques, un al-
tre d'expansió industrial, un de
transformacions agràries, un
més sobre energies renovables
i, per últim, una Auditoria Am-
biental com a nexe d'unió i de
regulació de tots els anteriors,
entre ells i amb el patrimoni
de què disposa el nostre mu-
nicipi.

Si tenim en compte que els
ajuntaments treballem per al
benestar de la nostra població,
podem entendre perfectament

C ol·laboracions

àmbit  de MEDI AMBI
L´A U D I T O R I A  A M B I E N TA L ,  U N PA S  N E C E S S A R I

Manel Soler Castells
Col·laborador del Departament Tècnic de l’Ajuntament del Perelló
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NOSTRA SOCIETAT SÓN ESPECTACULARS. NO NOMÉS PEL
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CADA COP MÉS CONCRETS. PARAL·LELAMENT, SORGEIXEN

ELS ORGANISMES O PERSONES ENCARREGATS D´UNIR AQUESTS

ESPECIALISTES EN UN PROJECTE COMÚ.
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el perquè d'una Auditoria Am-
biental. Tota activitat humana,
fins i tot a nivell particular, té
sempre una incidència en el
medi i, per tant, també un pro-
jecte municipal tindrà un efec-
te sobre el medi, que podrem
avaluar mitjançant l'impacte
ambiental.

La nostra finalitat és l'estat de
benestar dels habitants del
nostre municipi. Els elements
que el conformen són els pro-
jectes que es realitzen. Aquests
projectes, integrats dins els es-
tudis citats anteriorment, junt
amb l'aspecte cultural i de re-
cuperació del patrimoni muni-
cipal, no ens poden garantir
mai un estat de benestar si des
d'un principi no estan regulats
per unes premisses, que es re-
geixin per aquesta mateixa fi-
nalitat de benestar, i que són
les que ens ha d'aportar l'Au-
ditoria Ambiental.

LA IMPLANTACIÓ AL
MUNICIPI

A l'Ajuntament del Perelló, tot
i no ser considerat un poble tu-
rístic, intentem potenciar molt
aquest aspecte, però antepo-
sant sempre la qualitat a la
quantitat. Quan ens referim a
la qualitat, però, fem referèn-
cia únicament a l'oferta que
volem crear, millorar o recu-
perar, a la qualitat cultural i de
sensibilitat, però no a la dels
possibles consumidors, ja que
és molt variada i accessible.

El projecte de condicionament
de la zona litoral, que es troba
actualment en fase d'execució
al nostre municipi, és un clar
exemple del que es vol acon-
seguir: disposar d'un sector de
la costa urbanitzat i amb una
alta densitat de població i edi-
ficacions (la urbanització Pe-
relló-Mar i les zones contigües
de Capelo i la Buena), aprofi-

ENT
L’ IMPACTE  AMBIENTAL

Tot i que generalment l´impacte ambiental és negatiu,
s´ha de comptar que també tenim impactes ambientals
positius, molt menys freqüents, normalment induïts a llarg
termini, que fa que en molts pocs casos els conside-
rem. Per tal de poder fer una anàlisi més clara des de
l´Administració de l´impacte ambiental que produeix
un projecte en el nostre municipi, no en podem tenir
prou amb l´aportat per la pròpia empresa promotora.
Una avaluació d´impacte ambiental paral.lela, realit-
zada pel propi ajuntament, juntament amb l´estudi fet
per l´empresa, són els dos documents que cal estudiar
i comparar, i dels quals ha de sortir la declaració
d´impacte ambiental.

Només seguint el procediment anteriorment indicat
podrem arribar a conèixer exactament el que suposarà
la realització del projecte, en quin grau serà positiu o
negatiu l´impacte ambiental, si els efectes seran sim-
ples o acumulatius amb el pas del temps, si es preveu
algun canvi d´impacte a llarg termini, si aquests canvis
seran o no irreversibles per a l´entorn, si s´hi pot afegir
algun altre impacte induït per la naturalesa del projecte
i la incidència d´aquest impacte en el benestar humà.
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tant les platges més extenses i
de més fàcil accés de la nostra
costa; i alhora la creació d'un
Parc Litoral a la resta de costa,
més preservada, de baixa den-
sitat d'edificació, mantenint les
petites cales verges que enca-
ra disposem, respectant i po-
tenciant la flora i fauna
autòctones, i restaurant els ac-
cessos amb materials no
agresius amb l'entorn, com la
pedra i la fusta. Aquests dos
sectors quedaran enllaçats per
una carretera interior ja exis-
tent i per un passeig litoral,
projectat i dirigit per un taller
d'enginyeria ambiental, i amb
l'ús reservat a vianants i a ve-
hicles sense motor.

Sense sortir de l'aspecte turís-
tic i entrant ja de ple en el
d'energies renovables, aquest
Parc Litoral estarà espe-
cialment lligat al Parc Eòlic.
Situat a l'interior del terme
municipal, ens ofereix una
nova perspectiva de la riquesa
natural del poble. En aquest

cas, la riquesa és l'entorn i el
vent, al qual els nostres avant-
passats ja donaren la importàn-
cia que es mereix uns quants
segles abans. Així ho demos-
tra l'antic Molí de Vent, actu-
alment recuperat, que ens
dóna la benvinguda a l'entra-
da sud del nucli urbà.

Als lligams entre turisme i ener-
gies renovables, s'hi uneix l'es-
tudi sobre transformacions
agràries. Ja des del Parc Eòlic
haurem pogut observar la gran
Plana del Burgà a l'Oest i les
Planes a l'Est, i les haurem
pogut comparar amb les zones
muntanyoses dels voltants.
Aquest canvi ens indicarà que
estem en un municipi on tam-
bé hi ha zones agrícoles sus-
ceptibles de poder ser
explotades de manera més in-
tensiva, mentre que n'hi ha
d'altres reservades a l'agricul-
tura més tradicional, on s’hi
pot observar la tenacitat i l'art
del treball de la pedra.

Ens trobem aquí davant la pos-
sibilitat de reviure altres temps,
mitjançant la Ruta dels Marges
i seguint l'itinerari Comes-Tita,
pensat per realitzar-lo cami-
nant, amb bicicleta, a cavall o
amb carruatge. Tant si hem ar-
ribat a fer la Ruta dels Marges
com si ens trobem a l'interior
del Molí de Vent descobrint la
seva història, ens veurem tot
seguit empesos a reviure els
orígens del poble.

Una visita històrica al Perelló
pot ser molt completa. Podem
començar amb les pintures ru-
pestres de Cabra-Feixet (de-
clarades recentment
patrimoni de la humanitat) i
l'habitatge prehistòric de la
Cova de la Mallada, les restes
d'un poblat ibèric, l'arqui-
tectura civil romana que in-
clou dos pous i diversos trams
de la Via Augusta, gaudint de
la magnífica vista que ens ofe-
reix la Torre dels Moros, i des-

prés podem visitar el museu
municipal i les miniatures
d'estris agrícoles realitzades
per artesans del poble. Per
acabar, l 'ermita de Sant
Cristòfol, molt propera al mu-
nicipi i en una zona d'esbarjo
per a grans i petits, és el lloc
ideal per dinar en un ambient
natural amb vistes al Delta de
l'Ebre.

Durant tot aquest variat recor-
regut turístic, l'Auditoria Am-
biental ens haurà
proporcionat les pautes neces-
sàries per tal que el nostre
patrimoni no sigui agredit, ni
desaprofitat. L'estudi turístic i
l 'Auditoria Ambiental no
s'han limitat entre ells en cap
moment, sinó tot el contrari.
L’Auditoria Ambiental ha obert
noves possibilitats turístiques
en zones abans impensables.

Un cas similar a aquest el tro-
bem en el nucli urbà del mu-
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nicipi. El Perelló creix sense
parar en direcció Sud i Oest,
mentre que al Nord i a l'Est,
limitat per la barrera física que
suposen dos barrancs, hi tro-
bem el nucli més antic de po-
blació. Aquestes cases, més
petites, amb vials més estrets i
amb una distribució de carrers
una mica esquerpa, no són ac-
tualment, amb vista a la pobla-
ció, tan atractives com els
lluminosos solars i amples car-
rers de la part nova. Una nor-
mativa que valori aquesta zona
de manera diferenciada a la
resta, i que li retorni el seu
ambient tradicional per mitjà
d'uns materials i uns sistemes
constructius concrets i respec-
tuosos amb la seva personali-
tat, ha de ser l'instrument
adequat per revalorar-la i
aconseguir dotar-la de l'encant
necessari.

A l'accés Nord del Perelló, i
separada del casc urbà per dos
barrancs, hi tenim la Zona In-
dustrial, dividida en tres fases.
La implantació d'un polígon
industrial al Perelló és molt
recent. Tot i això, els terrenys
urbanitzats en la primera fase

ja es troben saturats i actual-
ment s'està treballant ja l’ober-
tura de la segona.
L'Ajuntament del Perelló ha
vist la necessitat de crear
aquestes zones per alliberar la
resta del terme de possibles
instal.lacions industrials dis-
perses, i també així poder do-
tar-les de serveis amb més
facilitat.

Amb l'obertura d'aquestes zo-
nes industrials augmenta nota-
blement la possibilitat de
controlar el tipus d'indústria
que s'implanta al nostre terme
i les seves condicions de salu-
britat. Així, es compleixen les
condicions d'ús establertes
que estan fixades pensant en
un equilibri entre la millora
econòmica amb la creació de
llocs de treball i els mínims
perjudicis per a l'entorn. Fins
a la data actual, aquest equili-
bri és molt positiu per al mu-
nicipi, ja que les empreses
ubicades aquí es dediquen
majoritàriament a la transfor-
mació de productes agrícoles,
apícoles i de pastisseria, i a
l'emmagatzematge i distribu-
ció de productes molt variats.

UN PAS DE  FUTUR

El Perelló no comença ara a treballar de cara al futur,
però sí que dóna un pas importantíssim amb la creació
d´una Auditoria Ambiental, perquè els seus esforços va-
gin ben dirigits en l´obtenció d´un estat de benestar de
la població.  El treball portat a terme fins ara ha de ser
la primera pedra d´una gran actuació, que es veurà
complerta amb l´adhesió del municipi a l´Agenda 21 i
amb la implicació en el projecte de cadascun dels ve-
ïns del nostre municipi.
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